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Tolyn nuo Lietuvos?
Ir vėl užvertėm vieną gyvenimo lapą. Jų krūva vis 

didėja su kiekvienais naujais metais, o šešėliai eina vis 
ilgyn ir ilgyn. Fizine prasme gyvenimo bangos neša mus 
vis tolyn nuo Lietuvos. Tie, kurie iškeliavome iš Lietuvos 
apie 1940 metus, baigiame ketvirtą dešimtį metų be jos. 
Netrukus prabėgs dar keliolika metų, ir nepajusime, kai 
daugeliui priartės pusės šimtmečio riba. Vadinamės išei
viais, kaip ir daugelio kitų tautų žmonės, tačiau iš tikrųjų 
esame daugiau tremtiniai nei išeiviai, nes pastarieji leng
vai gali grįžti į savo kilmės kraštus, gali juos lankyti kada 
nori ir kiek nori. Mes gi to negalime. Mes iškeliavome iš 
savojo krašto vejami karo įvykių, sunaikinimo grėsmės, 
Sibiro lagerių, rusiškosios ir sovietinės okupacijos. Net 
ir po trijų dešimtmečių ar daugiau negalime į savo gim
tąjį kraštą nei grįžti, nei jo laisvai lankyti, nei savo gimi
nes nevaržomai atsikviesti. Ten tebesiaučia ne tik totalis- 
tinė, diktatūrinė santvarka, bet ir rusiškoji okupacija. Ji 
jaučia lietuvių išeivijos svorį, čiulba jai apie okupacinės 
valdžios laimėjimus, bet jos žmonių lankymąsi normuoja 
vaistininko mastu: įsileidžia vos penkiom dienom ir laiko 
Vilniuje kaip namų arešte. Kad tai nehumaniška, žino 
visas pasaulis, bet kuri raudonųjų diktatūra humaniška?

TAIP TOLSTAME ir esame tolinami nuo Lietuvos. 
Susidaro gana komplikuota būsena: vieniems ta di
dėjanti laiko toluma formuoja vis storėjančią izolia
cijos sieną, kitiems didina širdgėlą. Vieni, toldami nuo 

Lietuvos, vis labiau atsipalaiduoja nuo ryšių su ja, įsijun
gia vis stipriau į pasirinkto krašto gyvenimą ir palengva 
užmiršta savąją tėvynę. Kiti priešingai — juo toliau nuo 
Lietuvos, juo didesnę jaučia širdgėlą. Jie pergyvena Lie
tuvos netekimą labai jautriai ir nuolat nešiojasi ilgesį kaip 
nepagydomą žaizdą. Mat, jie Lietuvoje buvo giliai įleidę 
savo šaknis, o naujoje žemėje jau nebepajėgė tokių šaknų 
išauginti — liko plūduriuoti paviršiuje. Tokių žmonių ir 
ištisas šimtmetis negalėtų nutolinti ir atplėšti nuo Lietu
vos. Iš tos kategorijos žmonių daugiausia ir atsiranda lie
tuviškosios kultūros puoselėtojų išeivijoje. Kai pirmosios 
kategorijos žmonės ramiai žiūri į slenkančius metus, džiau
giasi naujosios žemės lobiais, tai jautrieji tautiečiai sielo- 

vis div./—jaučiu uuPt^Lu ir via xabiau *ixei'imsi*ff*4a 
širdgėla. Bet taip yra tik su pirmąja karta. Išeivijoje gi
musi antroji karta jokios širdgėlos nebejaučia, nes jos 
šaknys siekia Lietuvą tik per tėvus ir per tarpiškai pažin
tą bei įsisavintą lietuviškąją kultūrą. Jai tenka iš naujo 
formuoti santykį su Lietuva ir jos perspektyvoje rasti 
save.

NĖRA ABEJONĖS, kad Lietuva, kaip sveikata (poeto 
A. Mickevičiaus žodžiais tariant), yra visiems išei
viams reikalinga. Tik vieni daugiau, kiti mažiau tą 

reikalingumą jaučia. Okupacinė valdžia, pasitelkusi ap
mokamus statytinius lietuvius, spekuliuoja išeivijos po
reikiais ir kartais iš jų tyčiojasi. Iš vienos pusės ji vilioja 
išeivius kaip turistus, iš kitos — juos nežmoniškai varžo 
ir išnaudoja. Ji praveria Lietuvos langelį penkiom die
nom, bet už tai lupa dolerius, panašiai kaip ir už siuntinius, 
ir uždeda varžtus. O jei kas nori didesnių privilegijų, turi 
nusilenkti okupacinei valdžiai, jai pasmilkyti, ją paliaup- 
sinti propagandinėje spaudoje, televizijoje. Jau nevienas 
išeivis tuo keliu nuėjo. Vieni tai padarė iš situacijos ne
supratimo, kiti iš palankumo sovietams (raudonieji), treti 
— atsilygindami už vienokią ar kitokią privilegiją, ket
virti — iš kolaborantinio nusiteikimo. Kokie motyvai be
būtų, toks smilkymas Maskvai per Vilnių yra negarbin
gas, nes yra nusilenkimas smurtui, tautos pavergėjui ir 
didžiajai melo niekšybei. Ryšiai su pavergta tauta yra 
girtini, bet laisvo lietuvio tarnavimas kokiu nors būdu 
jos pavergėjui yra peiktinas. Kaikurie išeiviai, norėdami 
nenutolti nuo Lietuvos, mielai palaiko ryšius su Maskvos 
statytiniais, manydami, kad tuo būdu stiprina ryšius su 
savo tautos kamienu. Bet tai iliuzija, naudinga tik paver
gėjams. Ji stiprina vergiją, bet su tikrąja Lietuva nesuar
tina. Pastaroji ir toliau lieka izoliuota.

Pasaulio įvyktai
KALĖDŲ DIENĄ ISMAILIJOJ ĮVYKIS EGIPTO PREZIDENTO 
A. SADATO susitikimas su Izraelio premjeru M. Beginu neiš
sprendė Artimųjų Rytų problemų. M. Beginąs, kaip ir buvo gali
ma tikėti, pasiūlė Sinajaus atidavimą Egiptui, bet atsisakė įsteigti 
nepriklausomą palestiniečių valstybę vakarinėje Jordano upės 
pakrantėje ir Gazos juostoje. Šiai teritorijai Izraelis sutinka su
teikti savivaldą, bet joje ir toliau nori palikti savo kariuomenės 
dalinius. Toks pasiūlymas yra suktas manevras, kuris leistų žydų 
įsikūrimą minėtose srityse ir sustiprintų jų poziciją daugiau už 
dabartinius nelegalius kaimus. JAV prez. J. Carteris, pritardamas 
Jordano vakarinės pakrantės savivaldai, susikirto su Egipto prez. 
A. Sadatu ir Į savo kelionės tvarkaraštį buvo priverstas įtraukti

KANADOS « • • _ •—7Wkm> Liesi metai
Paryžiuje veikianti Ekonomi

nio Bendradarbiavimo Organi
zacija du kartus per metus pa
skelbia savo 24-riem nariam pa
ruoštą analizę, šiai organizaci
jai priklauso ir Kanada. N. Me
lų išvakarėse paskelbtas jos 
ekonominio gyvenimo įvertini
mas pranašauja nelengvus 1978 
metus. EB Organizacijos eks
pertai Kanadai numato tik 3,5-4 
% gamybos padidėjimą, kuris 
gali baigtis bedarbių skaičiaus 
paaugimu. Dabartiniam bedar
bių skaičiui išlaikyti yra būtinas 
5'/i gamybos padidėjimas. 1977 
m. darbų pagausėjimas siekė 
apie 2%, o 1978 m. greičiausiai 
tesieks 1,5%. Infliacija, pasta
ruoju metu šoktelėjusi beveik 
iki 9%, gali nukristi iki maž
daug 6%. Jai didelės reikšmės 
turės kainų bei atlyginimų kont
rolės atšaukimas balandžio vi
duryje. Pramonininkams ir uni
joms yra būtina savitvarda, nes 
besaikis kainų ir atlyginimų kė
limas taptų nauju ramsčiu in
fliacijai. Kanados finansų min. 
J. Chretienas į 1978 m. žvelgia 

optimistiškesnėm akim. Pasak 
jo, ekonominis Kanados augi
mas pasieks 5%, infliacija nu
kris iki 6%. J. Chretienas betgi 
prisipažino, kad vyriausybė ne
turi jokių planų perdideliam 
kainų bei atlyginimų kilimui 
pristabdyti, kai bus atšaukta 
kontrolė. Nedarbą jis tikisi su
mažinti privačių bendrovių ini
ciatyva.

Pašto min. J. J. Blaisas nuta
rė ištirti spaudoje pasirodžiu
sius pranešimus apie Toronto 
pašte siaučiantį vandalizmą, va
gystes, tinginiavimą. Tyrimą at
liks Ontario pašto direktorius C. 
Hublingas, šias pareigas pradė
jęs eiti 1977 m. lapkričio 1 d. 
Daug kam atrodo keista, kad 
pašto nenormalumų tyrimui bu
vo pasirinktas pašto žmogus. 
Ontario pašto ryšininkas su vi
suomene E. Roworthas betgi tei
gia, kad C. Hublingas esąs tin
kamiausias asmuo šiam uždavi
niui. Pašte jis dar neturi drau
gų, dėl kurių galėtų būti šališ
kas, bet jau yra susipažinęs su 

(Nukelta į 8-tą psl.)

Prie šiaudinukais papuoštos eglutės atšventė™ Kalėdas ir sutikom naujuosius 1978 metus Nuotr. O. Burzdžiaus

Didžiosios dienos Toronte
Planuojantieji 1978 m. vasaros atostogas tenepamiršta Toronto, kur įvyks 

Pasaulio Lietuvių Dienos
Paprastai kiekviena lietuviš

ka šeima ar pavieniai asmenys 
gerą pusmetį į priekį planuo
ja kur praleisti vasaros atosto
gas. Kaip žinia, 1978 m. birže
lio 28 — liepos 3 d.d. Toronte, 
Kanadoje, rengiamos Pasaulio 
Lietuvių Dienos. Tai trys rengi
niai: Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės seimas, V-ji Kanados 
ir JAV Lietuvių Dainų Šventė 
ir Pasaulio Lietuvių Sporto Žai
dynės. Kadangi tai vidurvasa
ris, rengėjai ir kviečia tuomet 
imti atostogas ir atsilankyti, pa
sisvečiuoti Toronte. O po PLD 
ar prieš tai galima ir pavasaro
ti, paatostogauti šiaurinėje On
tario provincijos dalyje, kuri 
žinoma kaip atostogų šalis.

PLB seimas, į kurį suvažiuos 
atstovai iš visų laisvojo pasau
lio kraštų, kur veikia lietuvių 
bendruomenės apylinkės, spręs 
svarbiuosius lietuvybės ugdy
mo klausimais. Tai bus lietu
viškoji- demokratija akcijoje, 
nes Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė yra bendrinė organizaci
ja, apjungianti visus lietuvius 
demokratiniu būdu. Netenka nė 
abejoti, kad pasireikš skirtingų 
nuomonių ar net kontraversijų, 
tačiau viską spręs demokratinis 
procesas. Todėl stebėti lietuviš
kojo seimo eigą bus įdomu. Ir 
seimo atstovams bus smagiau 
svarstyti klausimus pilnoje lie
tuviškos publikos auditorijoje.

Sporto žaidynės gali trukti 
net šešias dienas. Žiūrovams 
suteiks daug smagių valandų. 
O bus daug įtampos! Aukso me
dalis yra nevieno sportininko 
gyvenimo svajonė. Pasaulio 
Lietuvių Sporto Žaidynių ge
riausi sportininkai-kės ir ko
mandos gaus aukso, sidabro ir 
bronzos medalius bei kitus žy
menis. Suvažiuos stipriausi ir 
geriausi laisvajame pasaulyje 
gyvenantys lietuviai sportinin
kai. Varžybos vyks ir apims se
kančias sporto šakas: lengvąją 
atletiką, plaukimą, krepšinį, 
tinklinį, stalo tenisą, lauko te
nisą, futbolą, golfą, šachmatus 

ir šaudymą. Slidinėjimo pirme
nybės bus pravestos žiemos me
tu ir įeis į PLS žaidynių pro
gramą. Sportas turi dominti ir 
jaunus, ir senus, ypač nepri
klausomos Lietuvos sportinin
kus, kurie išgarsino Lietuvos 
valstybės vardą sporto pasau
lyje. Todėl visi labai mielai 
kviečiami ir laukiami. Apgai
lėtinas faktas, kad prie ribotų 
darbo ir išteklių šaltinių ne
įmanoma surasti ir pakviesti 
nusipelniusius neprikl. Lietu
vos sportininkus, žinantieji mi
nėtus sportininkus prašomi in
formuoti PLSŽ organizacinį ko
mitetą: Pasaulio Lietuvių Spor
to Žaidynės, 32 Rivercrest Rd., 
Toronto, Ont., Canada M6S 
4H3. Tel. 1-416-763-4429. Gavus 
informaciją, tuoj bus išsiųsti 
pakvietimai. Pagrindinis pasta
tas — Etobicoke Olympium, 
kur vyks plaukimo, krepšinio, 
tinklinio, stalo teniso ir šach
matų varžybos, yra vėsinamas, 
ir neteks patirti karščio. Pasta
tas specialiai sporto reikalams 
pastatytas; turi kavinę ir resto
raną. Pažintims atnaujinti vie
tos tikrai pakaks. Vienu metu 
visas sporto varžybas gali ste
bėti apie 3000 žiūrovų. Tad visi 
į sporto varžybas!

Suprantama, didžiausias tel
kinys bus V-ji Kanados ir JAV 
Lietuvių Dainų Šventė. Maple 
Leaf Gardens arena neturėtų 
būti permaža keliolikos tūks
tančių lietuviškai publikai. 
Kiekviena lietuviška šeima tu
rėtų dainų šventę Įtraukti į savo 
1978 m. atostogų programą. 
Tai bus brangus ir jaudinantis 
prisiminimas ilgam laikui. Pa
našius prisiminimus lydi ir iki 
šiol įvykusios dainų bei tauti
nių šokių šventės. Patartina at
sivežti vaikus ir jaunimą. Įspū
dingos iškilmės gali juos paska
tinti likti mažos, bet garbingos 
tautos nariais. Tai būtų didžiau
sias laimėjimas ir, sakytume, 
pratęsimas lietuviškosios kultū
rinės veiklos laisvajame pasau
lyje, ypač šiame kontinente, ke

liasdešimčiai metų. Todėl savo 
dalyvavimu dainų šventėje ku
riame lietuviškosios išeivijos is
toriją. žiūrėkime, kad ateinan
čios kartos skaitytų ją su lietu
višku pasididžiavimu.

Atostogos gali turėti dvejo
pą pobūdi: poilsio ir išsiblašky
mo. Išsiblaškymas gi pasiekia
mas kelionėmis, naujų vietų 
aplankymu ir įspūdžių praturti
nimu. Nepaslaptis, kad Toron
tas, šalia Čikagos, tampa reikš
mingu centru. Čia veikia ne
prikl. Lietuvos konsulatas Ka
nadai, vadovaujamas gen. kon
sulo dr. J. žmuidzino, Lietu
vos Kankinių parapija Anapi
lyje (klebonas kun. P. Ažubalis), 
Prisikėlimo parapija ir TT 
Pranciškonų vienuolynas (kun. 
Augustinas Simanavičius), To
ronto Lietuvių Namai (pirm. J. 
Strazdas). Tai didieji lietuviš
kumo centrai Toronte. Taip pat 
yra “Paramos” ir Prisikėlimo 
parapijos bankai, “Tėviškės Ži
buriu” savaitraštis, lietuvių gy
dytojų pastatas, lietuviškų vers
lo ir profesijonalų bendrovių 
įstaigos, lietuviškos kapinės, 
lietuviškos spaustuvės, Kanados 
Lietuvių Fondas, šeštadieninė 
Maironio mokyklą, augštesnieji 
lituanistikos kursai, vad. peda
gogo A. Rinkimo, seselių lietu
vaičių vaikų darželis ir vienuo
lynas, lietuvių evangelikų liute
ronų Išganytojo parapija, “Var
po” choras, kelios muzikos stu
dijos, Stepo Kairio muzikinis 
vienetas, “Gintaro” ir “Atžaly
no” tautinių šokių grupės, dai
nos grupės, apie 80 lietuviškų 
organizacijų, krautuvių, lietu
vių profesijonalų ir kitokių lie
tuviškumo židinių. Toronte lei
džiamas ir spausdinamas žurna
las “Moteris”, Prisikėlimo pa
rapijos ir Toronto Lietuvių 
Namų biuleteniai, taip pat iš
leidžiama nemažai lietuviškų 
leidinių, knygų ir kt. Gyvena 
muzikai: St. Gailevičius, V. Ve- 
rikaitis, J. Govėdas, E. Krikš
čiūnas; solistai: R. Strimaitis,

(Nukelta Į 9-tą psl.) 

neplanuotą apsilankymą Egip
te. Izraelio parlamentas 64:8 
balsu santykiu patvirtino prem
jero M. Begino padarytus pa
siūlymus Egiptui, nors jis atvi
rai prisipažino du kartus norė
jęs išeiti iš konferencijos Is- 
mailijoje. Atviras duris tolimes- 
niem pokalbiam paliko dviejų 
komitetų sudarymas — užsie
nio ir karinio. Jiems vadovaus 
Egipto ir Izraelio užsienio rei
kalų ir krašto apsaugos minis
terial. Arabų valstybės, nepri
tariančios prez. A. Sadato tie
sioginėms deryboms su Izrae
liu, planuoja naują konferenci
ją, kuri bus sušaukta pirmojo
je sausio pusėje Alžyre ar Bag
dade.
Viešnagė Lenkijoje
Prez. J. Carteris savo kelionę 

į užsienio valstybes pradėjo 
viešnage Varšuvoje, kur jį su
tiko kompartijos vadas E. Gie- 
rekas, premjeras P. Jaroševi
čius ir prez. H. Jablonskis. J. 
Carteris priminė lenkų tautai, 
kad 6 milijonai jos narių gy
vena JAV, kad demokratijos 
pavyzdžiu pasaulyje gali būti 
1791 m. Lenkijos konstitucija 
J. Carterio viešnagę užtemdė 
nesusipratimas su nevykusiu 
vertėju S. Seymouru, kuris pre
zidento pareiškimą apie lenkų 
tautos troškimus padarė aistro
mis erotine prasme. Po šio ir 
kitų nesusipratimų vertėją te
ko pakeisti JAV ambasadoje 
dirbančiu Lenkijos piliečiu. 
Prezidento žmona R. Carterie- 
nė su patarėju Z. Brzezinskiu 
aplankė Lenkijos kardinolą S. 
Wyszynskj. Vertėjo pareigos 
buvo patikėtos Z. Brzezinskiui, 
kuris yra buvusio Lenkijos dip
lomato sūnus, iš Lenkijos išvy
kęs 10 metų amžiaus..

Kompromisas 
Belgrade

Belgrado konferencijoj, svars- 
tančioj Helsinkio susitarimų 
vykdymą, buvo pasiektas kom
promisas neišjungti žmogaus 
teisių klausimo iki pat konfe
rencijos užbaigos. Sovietų Są
junga šį klausimą laikė pilnai 
išsemtu ir toliau nediskutuoti
nu, bet padarė nuolaidą Vaka
rų valstybėms. Žmogaus teises, 
atrodo, vėl išjudins Maskvoje 
ruošiama byla žydų aktyvistui 
A. ščaranskiui, kurį komparti
ja kaltina ryšiais su amerikie
čių ČIA žvalgyba.

Uždarė ambasadą
Komunistinė Kambodija, pa

saulyje pagarsėjusi džiunglišku 
teroru prieš savo piliečius, pa
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Pokalbis su naujo tautosakos rinkinio autorium dr. J. Baliu

skelbė laikinį diplomatinių san
tykių nutraukimą su komunisti
niu Vietnamu. Jo diplomatams 
įsakyta išvykti iš Phnom Pen- 
ho iki sausio 7 d. Kaltė suver
čiama pasienio susikirtimams, 
kurių paskutiniame dalyvavo 
net kęlios kambodiečių ir viet
namiečių divizijos. Įtampa 
Kambodijos ir Vietnamo pasie
nyje jaučiama nuo pat karo už
baigos.

Vokietijos 
teroristai

Šveicarijos policija Prancūzi
jos pasienyje suėmė du vokie
čių teroristus — Willy Stoll ir 
Juliane Plambeck, kurie susi
šaudymo metu sužeidė du mui
tininkus. ši pora yra Baader- 
Meinhof gaujos šalininkai, įta
riami pramonininko H. M: 
Schleyerio nužudymu. Olandi
joje 20 metų kalėjimo už polici
ninko nužudymą gavo vokietis 
teroristas K. Folkerts, kuris taip 
pa' J., ih.iamaš prisidėjimu 
prie H. M. Schleyerio pagrobi
mo ir nužudymo. Austrijos po
licija yra padariusi išvadą, kad 
V. Vokietijos Raudonosios ar
mijos anarchistus remia ir glo
boja Italijoje veikiančios rau
donosios brigados, įsteigtos kraš
tutinės kairės teroristų. Pasta
rąsias, atrodo, remia kaikurios 
arabų valstybės.

Gėlės Hessui
Spandau kalėjimo vadovybė 

auksinio vedybų jubilėjaus pro
ga leido Rudolfo Hesso žmonai 
Ilsei įteikti savo vyrui rožių 
puokštę. Šį kalėjimą, kuriame 
buvo kalinami didieji nacių ka
ro nusikaltėliai, administruoja 
amerikiečiai, britai, prancūzai 
ir sovietai. R. Hešsas, buvęs A. 
Hitlerio Įpėdinis, jau yra iška
lėjęs daugiau kaip 30 metų nuo 
savo pabėgimo Britanijon. 
Nuernbergo teismas jam pasky
rė kalėjimą iki gyvos galvos, 
nors iš tikrųjų ypatingų nusi
kaltimų jis nebuvo spėjęs pa
daryti. R. Hessas, sulaukęs 83 
metų amžiaus, šiandien yra 
vienintelis kalinys V. Berlyne 
esančiame Spandau kalėjime, 
turinčiame 600 tuščių celių. Va
kariečiai yra linkę dovanoti 
jam bausmę, bet visus žings
nius .šia kryptimi užvetuoja So
vietų Sąjunga, kur jokios baus
mės nėra susilaukę ištikimai 
Stalinui tarnavę KGB žudikai. 
R. Hesso paleidimą svarstęs 
teismas Koelne padarė išvadą, 
kad šiuo klausimu V. Vokietija 
neturi balso.
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Lūkesčiai ir viltys
Lietuvos laisvinimo veikloje pasekime žydais — 

pradėkime reikalauti ir demonstruoti

Vatikano Rytų politika nuomonių sankirtoje

M. STONYS

Ilgi ir pilni lūkesčio, vilties, 
nusivylimų ir kančios buvo pas
kutinieji 37-neri metai lietuvių 
tautai. Per tuos metus lietuvių 
tauta, besipriešindama okupan
tams ir bekovodama dėl savo 
egzistencijos, prarado trečdalį 
savo tautos narių, tačiau savo 
dvasia nepalūžo, liko stipri, kū
rybinga, narsi ir kovinga. Tai 
paliudijo Simas Kudirka, Ro
mas Kalanta, Nijolė Sadūnaitė, 
patriotiniai jaunimo proveržiai 
Kaune, Vilniuje ir kitur. Tą 
tautos kovingumą rodo ir po
grindžio spauda: “LKB Kroni
ka”, “Aušra”, “Varpas”-, “Die
vas ir Tėvynė” bei kiti savilai- 
dos spaudiniai.

Lietuviai, pasitraukę iš Lie
tuvos ir susispietę Vakarų kul
tūros valstybėse, taip pat išgy
veno ilgus lūkesčio, vilties ir 
karčių nusivylimų metus. Pir
masis nusivylimas — vieningu
mo stoka. Traukdamiesi iš Lie
tuvos, visi širdimi prisiekėme 
kovoti su rusiškuoju komuniz
mu, ateizmu ir Lietuvos oku- 
kantu — komunistine Rusija. 
Išsisklaidę tarp svetimtaučių ir 
besirūpindami kasdienine duo
na bei asmenine gerove, dau
gelis pamiršo savo priesaiką, 
nesijungė Į organizuotą lietu
vių veiklą ir neatliko tų darbų, 
kurie būtini Lietuvai padėti ir 
svetimuose kraštuose išsibars
čiusių savo tautiečių lietuvybei 
išlaikyti bei stiprinti. Jei visi 
būtume vieningi, organizuoti, 
mūsų lituanistinės mokyklos 
būtų pilnos ir darbingos, mū
sų spauda būtų geresnė ir gau
sesnė, mūsų kultūrinė veikla 
žydėtų lietuviškumu, visos pa
rapijos būtų lietuviškieji cent
rai. *

Antrasis nusivylimas — mū
sų politinių organizacijų nepla
nuota, neišradinga ir nelanksti 
veikla. Gyventa dienos proble
momis, stengtasi išlaikyti augš- 
tą lietuvių patriotizmo lygį, bet 
užmiršta ar nesugebėta pateik
ti Vakarų pasauliui gausesnės 
mokslinės ir propagandinės in
formacijos svetimomis kalbomis 
apie Lietuvą ir okupanto jai 
daromas skriaudas. Vis raginta 
laukti, būti kantriems ir neeik
voti jėgų, kol ateis tinkama va
landa. Žinoma, ji neatėjo. Pra
bėgo 30 metų, o mes tebesto
vime ir tebetrepsename. toje pa
čioje vietoje, kaip tie pasakų 
velnio apsėsti naktibaldos.

Pačios didžiausios viltys su
dėtos į JAV ir Kanadą. Mat, čia 
susispietė daugiausia lietuvių, 
čia daugiausia organizacijų ir 
galimybių plėsti savo tautinę, 
kultūrinę ir politinę veiklą, čia 
buvo jieškoma atramos, patari
mų, pagalbos savo veiklai plė
toti ir pavergtai Lietuvai padėti. 
Ypač JAV dažnai varstėme kon

Tel. 537-1442
Tel. 699-4444
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Vakaruose 
Rytuose

rautuvės atidarytos nuo 9 valandos ryto iki 9 vai, vakaro,

PILNAS 
NAMŲ 
APSTATYMAS
Nemokamas pristatymas 
į namus.

greso ir Baltųjų Rūmų duris, 
kalbėjomės, palikinėjome ilgus 
ir gerai parašytus memorandu
mus, skundus ir nuolankius 
prašymus. Atsakymai buvo vis 
tie patys: nepripažįstame Balti
jos valstybių įjungimo į komu
nistinę Rusiją, reikia laukti pa
lankesnio momento, baltiečiam 
pripažįstame teisę pasirinkti sa
vo valstybėm patinkamą valdy- 
mosi formą ir valdžią. Taip per 
visus 37-rius metus. Jokios pro
švaistės, jokio protesto, jokio 
reikalavimo komunistinei Rusi
jai. Kai JAV kongresas priėmė 
rezoliuciją kelti Baltijos valsty
bių reikalą Jungtinių Tautų Or
ganizacijoje, Valstybės Depar
tamentas paaiškino, kad dabar 
esąs netinkamas laikas tai rezo
liucijai vykdyti. Padėjo rezoliu
ciją ant viršutinės lentynos ir... 
pamiršo. Ant rezoliucijos nusė
do daug dulkių, o tinkamas lai
kas jai vykdyti vis dar neatėjo. 
Dabar naujos, geresnės ir pat- 
riotiškesnės rezoliucijos ėmė 
plaukti į kongresą. Atstovų rū
mai parinko vieną jų ir didele 
balsų dauguma priėmė. Dabar 
ji laukia akcijos senate. Iš čia 
vėl nueis į Valstybės Departa
mentą. Taip pasaka be galo. O 
mes vis laukiame. Laukia ir 
pavergta okupanto alinama Lie
tuva su rusinamu tautos bran
duoliu.

Pavergtoms tautoms ėmė trūk
ti kantrybės, belaukiant rusiš
ko komunizmo galo. Mums ir
gi išsisėmė kantrybė, belau
kiant JAV ir Kanados vyriausy
bių akcijos bei pagalbos. To
dėl norisi paklausti, ar nebus 
dabar atėjęs laikas pakeisti 
mandagius, diplomatinius po
kalbius ir prašymus' žydiškais: 
eiti į kongresą, Baltuosius Rū
mus ir reikalauti. Reikalauti vi
somis priemonėmis: delegacijo
mis, peticijomis, laiškais, per 
spaudą, demonstracijomis. Neg
rai daug laimėjo triukšmu ir 
audringomis demonstracijomis 
miestuose. Tokių demonstraci
jų mes nesurengsime, bet su
rengsime lietuviškas ar pana
šias į žydiškas. Jos pabrėš mūsų 
teisėtus reikalavimus ir primins 
vyriausybėm, kad laisvės garan
tijų nori ne tik Izraelis, bet ir 
Baltijos valstybės —- Lietuva, 
Latvija ir Estija. Laukiame ak
cijos.

PARDUODAME LIETUVIŠKUS 
SŪRIUS, estiška duoną. Didelis 
mėsos gaminiu pasirinkimas. 
SUPERIOR SAUSAGE CO.
1004 Dundas St. West, 
Toronto. Tel. 531-8422

Lietuviška baldų 
dirbtuvė Toronte
Daromi nauji minkšti baldai ir ap
traukiami seni PIGIA KAINA. 
P. LUBYS. Tel. 638-3171, 245-1617

DR. PAUL ROTU

Šiuo aktualiu klausiniu esame 
spausdinę “Tž” to paties autoriaus 
straipsni iš “Stinimen der Zeit”. Čia 
pateikiame platesnį jo rašinį, išspaus
dintą žurnale “Deutsche Studien” 
1977. VIII. 5. Jame paliečiama ir 
Lietuva. Nors rašinio autorius nepa
teikia aiškios išvados, tačiau į dabar
ties problematiką Įneša šiek tiek 
orientacinės šviesos. RED.

Vatikano Rytų politika šian
dieną vadinama jo laikysena so
cialistinės valdžios atžvilgiu, pa
našiai kaip ir V. Vokietijos Ry
tų politika. Yra daug skirtingų 
nuomonių apie Vatikano Rytų 
politiką. Pvz. taip pareiškė ru
sų ortodoksų krikščionis Levi- 
tin-Krasnovas “Rheinische Mer- 
kur” 1974. XI. 19: “Ne kompro
misų turi būti jieškoma kabine
to tyloje, bet garsiai, aikštėse, 
visai tautai turi būti iškelti ti
kinčiųjų Bendrijos reikalavi
mai. Tiktai tokia politika gali 
duoti palaimingų vaisių”. Už Va
tikano Rytų politiką pasisako 
žurnalistas ir istorikas Hansja- 
kob Stehle savo knygoje “Vati
kano Rytų politika” (Muenchen 
/ Zuerich, 1975): “Kaip tik ‘se
nosios’ Rytų politikos nepavy
kusios pastangos rodo, kodėl 
‘naujajai’ politikai, kuri daug 
kur turėjo būti statoma ant 
griuvėsių, nieko kito neliko, 
kaip tik vis naujomis derybo
mis, nuolaidomis rūpintis insti
tuciniu saugumu”.

“Senoji” Rytų politika
Norint suprasti, nuomonių 

skirtumą .Vatikano Rytų politi
kos klausimu, reikia susipažin
ti su ja nuo 1917 iki 1958 m. Po 
bolševikų revoliucijos (1917) 
Apaštalų Sostas užmezgė ryšį su 
Sovietų Rusija ir maždaug 10 
metų palaikė santykius. Apašta
lų Sostas tikėjosi galėsiąs kata
likams padėti, nors bolševikų 
valdžia prasidėjo religinių gru
pių priespauda. Kai pasirodė, 
kad sovietų vyriausybė nenorė
jo padaryti jokio įsipareigojan- 
čio sutikimo tvarkingai katali
kų sielovadai, 1920 - 1930 m. lai
kotarpyje buvo slaptai įšventin
ti keli vyskupai. Jie buvo grei
tai suimti. Stalinui valdant, vi
sų religinių grupių persekioji
mas pasiekė augščiausią laipsnį 
ir betkokia sielovada nebuvo 
įmanoma. Fanatiški ateistai ma
nė galėsią sunaikinti religiją ir 
visas religines grupes pirmojo 
ateistinio penkmečio metu.

Sovietų propaganda įjungė 
popiežių į Sovietų Sąjungos 
priešus. Popiežius Pijus XI per
spėjo 1937 m. savo enciklikoje 
“Divini Redemptoris” dėl be
dieviško komunizmo, o encikli
koje “Flagranti Cura” (1937) 
pasmerkė nacionalsocializmą.

II D. karo metu Pijus XII be
viltiškai stengėsi likti nešališku. 
Po karo milijonai katalikų tapo 
iš dalies Sovietų Sąjungos, iš 
dalies “liaudies demokratijų” 
piliečiais. Religijos ir tikinčių
jų Bendrijos laikysena šiose 
“liaudies demokratijose” nebu
vo nustatyta pagal iš anksto su
tartą planą, tačiau žvelgiant at
gal, galima pastebėti elgseną, 
kuri orientavosi pagal sovietų 
patirtį. Apie skirtingą situaciją, 
kuri susidarė dėl tuometinės 
Katalikų Bendrijos pozicijos, čia 
netenka kalbėti. Tačiau Vaka
rų stebėtojui vienas dalykas bu
vo aiškus: religinės bendrijos 
turėjo būti iš viešumos išstum
tos, padarytos priklausomomis 
nuo valdžios, kad pagaliau galu
tinai “išmirtų”. Sovietų Sąjun
goje Unitų Bendrija buvo prie- 
vartingai sunaikinta ir įjungta į 
Maskvos patriarchatą. Tokių 
priemonių akivaizdoje Apaštalų 
Sostas nematė jokių galimybių 
derėtis.

Paprastai popiežius Pijus XII 
buvo laikomas griežtu antiko
munistinės linijos žmogumi. 
1949 m. jis pareiškė per kongre
gaciją S. Officii, kad kiekvienas 
bus ekskomunikuotas, kuris pri
klauso komunistų partijai arba 
ją remia. Tačiau tas pats popie
žius 1950 m. pareiškė: “Nors 
esame tam tikras ideologijas at
metę ir pasmerkę, bet tai nereiš
kia pasisakymo nei prieš tam 
tikras tautas, nei valstybes”. Va
tikanas visada buvo įpintas į pa
saulio įvykius, todėl po Stalino 
mirties politinio klimato pasi
keitimas turėjo veikti taip pat 
ir jo politiką. Tai buvo lėtas 
procesas, nes Vatikano politika 
visada vengė griežtų posūkių.

Vietines sutartis, kurios buvo 
padarytos kaikuriuose kraštuo
se tarp vyskupų ir vyriausybių, 
Apaštalų Sostas be išimties pri
ėmė, nesutapatindamas savęs 
su jomis. Kai 1956 m. buvo pa
daryta jau antra sutartis Lenki
joje, tada Roma jai įsakmiai pri

tarė. Čia taip pat galėjo daryti 
įtakos ir kurijos kardinolai, ku
rie bijojo, kad perdaug užsispy
rusi laikysena nepagreitintų at
siskyrimo tarp atitinkamo kraš
to dvasiškijos ir Apaštalų Sos
to bei nepasitarnautų komunis
tinėms valdžioms.

Koegzistencijos klausimas
1956 m. įvykiai Vakarus 

privedė prie to, kad iš naujo bu
vo persvarstyta visa ligšiolinė 
Rytų politika. Tai daryti paska
tino: Chruščiovo kalba Sovietų 
Sąjungos XX komunistų parti
jos kongrese prieš Stalino asme
nybės kultą; paskelbimas tai
kingos koegzistencijos kaip so
vietų užsienio politikos doktri
nos; italų komunistų vado Tog
liatti palinkimas į “policentriz- 
mą” pasauliniame komunizme; 
kruvinas vengrų sukilimo nu
malšinimas. Tada būklės įverti
nimas maždaug taip atrodė:

1. Dvi atominiais sprogmeni
mis apsiginklavusios didžiosios 
valstybės stovi viena prieš kitą. 
Nuolat gresia atominio karo pa
vojus. Taikos išlaikymas bei už
tikrinimas pasidarė pasaulio 
problema. 2. Viltis, kad “jėgos 
politika” sumažintų Sov. Sąjun
gos viešpatavimą R. Europoje 
nepasitvirtino. Nustatyta, kad 
Sov. Sąjunga dar ilgai viešpa
taus R. Europoje. 3. Katalikų 
Bendrijos būklė sovietų valdžios 
srityse buvo blogiausia, iš dalies 
net beviltiška. Buvo bijoma, kad 
besitęsianti konfrontacija prives 
prie visiško nusilpninimo ir su
naikinimo. 4. Naujieji sovietų 
valdovai kalba apie “taikingą 
koegzistenciją” su kapitalisti
niais kraštais bei duoda supras
ti, kad bus atsižvelgta ir į Vati
kaną.

Katalikų Bendrijos balansas, 
kiek tai liečia komunistinės val
džios sritis, iki šiol buvo neigia
mas. Ji skundėsi KNA informa
cijos pranešime 1957. L 6, kad 
1956 m. gale “vien kardinolų, 
arkivyskupų, vyskupų, apašta
liškų prefektų ir administrato
rių komunistai sunaikino 191”. 
Žinoma, buvo ir nemažų skirtu
mų; pvz. Kinijos liaudies res
publikoje buvo visiškai sutriuš
kinta hierarchija, ir jokia sielo
vada nebuvo įmanoma. Lenkijo
je po 1956 m. būklė tiek pagerė
jo, kad 1957 m. nebebuvo gali
ma kalbėti apie persekiojimą. '

Nežymų pasikeitimą koegzis
tencijos srityje galima buvo pa
stebėti vokiečių jėzuito prof. dr. 
Gundlach pareiškime, padaryta
me šeštajame kongrese sąjū
džio “Bendrija priespaudoje”:

“Tikinčiųjų Bendrija jieškos 
galimybių, kad būtų užtikrintas 
sielovados minimumas srityse, 
kur šiandieną jo nėra. Ji eis vi
sais keliais, kurie bent šiek tiek 
teikia vilties. Ji jieškos kelių, 
kad galėtų surasti modus viven- 
di (sugyvenimo galimybę) sie
loms, kurioms trūksta teologi
nio mokslo, sakramentų; bet tai 
nėra vidinis perėjimas bei pa
linkimas į komunizmą . . . Visais 
laikais Katalikų Bendrija sun
kiausiose būklėse bandė gelbė
ti, kas buvo galima išgelbėti, ei
ti keliais, kurie dar buvo įmano
mi, kad galėtų atlikti svarbiausią 
uždavinį — gelbėti sielas, skleis
ti joms krikščionišką mokslą ir 
sakramentinę malonę. Bet tai 
nėra koegzistencija ... Tai nėra 
Katalikų Bendrijos suminkštėji
mas, bet ėjimas pas sielas, kaip 
Viešpats ... tai darė ir norė
jo”.'

Popiežiaus 1956 m. Kalėdų 
kalba aiškiai parodė, kad jis lai
ko komunizmą, kaip ir anksčiau, 
grėsme bei pavojumi, prieš kurį 
reikia vieningai ir ryžtingai 
veikti. Sov. Sąjunga numalšino 
vengrų sukilimą. Tarp kitko jis 
pareiškė savo -radijo kalboje: 
“Esame įsitikinę, kad ir šian
dien, kovojant prieš bendrą 
priešą, kuris yra pasiryžęs vi
soms tautoms primesti nepake
liamą gyvenimo formą, tik vie
ningas ir stiprus bendradarbia
vimas visų, kurie myli tiesą ir 
gėrį, gali išgelbėti taiką ir išgel
bės. Būtų pražūtinga pakartoti 
klaidą, kuri panašiomis sąlygo
mis įvyko prieš II D. karą, kai 
kiekviena tauta, kuriai grėsė 
pavojus, ir ne tik mažiausios, 
bandė gelbėtis kitų sąskaiton”,2

Šiandien tikrai nėra jokia pa
slaptis, kad penktos dešimties 
metų vidury dvi plačiai paplitu
sios knygos apie Katalikų Bend
rijos persekiojimą buvo Vatika
no remiamos: A. Galter, Rot- 
buch der verfolgten Kirche, 
Recklinghausen 1957, ir A. Gio- 
vanetti, Der Papst spricht zur 
Kirche des Schweigens, Reck
linghausen 1959. Giovanetti ra
šė savo knygos įžangoje: “Mirus 
popiežiui Pijui XII, nutilo bal
sas, kuriame, kaip kartą išsireiš

kė Milano arkivyskupas Monti- 
ni, žmogaus sąžinės šauksmas 
baisiose ir lemiamose valandose 
visuomet rasdavo savo išreišką! 
šis balsas pirmiausia pakildavo 
ginti Dievo ir Katalikų Bendri
jos teisių, kuri bedieviško komu
nizmo valdomuose kraštuose 
buvo sutrypta”. (Minimas Mila
no arkivyskupas yra dabartinis 
popiežius Paulius VI). Paskuti
nis popiežiaus Pijaus XII bend- 
raraštis 1959 m. birželio 29 d. 
buvo skiriamas ir Kinijos per
sekiojamiems katalikams.

Nauja orientacija
Apie Vatikano Rytų politikos 

pakeitimą ir naują orientaciją 
galima kalbėti tik nuo popie
žiaus Jono XXIII (1958 - 1963). 
Ji atsirado tikrai ne dėl grynai 
diplomatinių motyvų. Ji sklido 
iš popiežiaus prigimties, kuris 
visada save laikė sielų ganyto
ju. Buvo užmegzti pirmi atsar
gūs ryšiai: Maskvos patriarcho 
stebėtojai buvo pakviesti į II 
Vatikano santarybą (1962-1965). 
Įspūdingas buvo Adžubėjaus, 
Chruščiovo žento, apsilankymas 
pas popiežių. Po septyniolikos 
metų suėmimo sovietai paleido 
Unitų Bendrijos metropolitą 
Slipyj. Enciklika “Pacem in ter- 
ris” (1963) rado popiežiui prita
rimą net Rytų Europoje.

Būtų klaidinga šią naują 
orientaciją priskirti tik popie
žiui. Pvz. Berlyno kardinolas 
Bengsch 1962 m. pasisakė už 
tai, kad Vatikano santaryba ne
pareikštų jokio įsakmaus komu
nizmo pasmerkimo: “Komunis
tai turėtų gerą progą Vatikano 
santarybos žodžius piktžodžiauti 
savo propagandai ir nepatyru- 
siems įrodinėti, jog Katalikų 
Bendrija užsiima politine veik
la”."

Perėjimas nuo atsargaus ste
bėjimo į derybas ir sutartis įvy
ko jau prie popiežiaus Pauliaus 
VI (nuo 1963). Tai irgi reikia 
matyti politinių pasaulio įvykių 
perspektyvoje. Užbaigus Kubos 
krizę 1963 m., prasidėjo politi
ka, kuri nuvedė į atolydį. Įvy
kiai, kaip Čekoslovakijos oku
pacija, pristabdė procesą, bet 
jo nesulaikė. Dabar neįmanoma 
smulkmeniškai nagrinėti Vati
kano ryšių, derybų ir sutarčių 
su komunistų valdomais kraš
tais, ryšių, kurie nuo 1964 m. 
buvo mezgami vienas po kito, 
apimdami visą komunistų val
domą R. Europą ir Jugoslaviją. 
Nors tuo klausimu nėra-rimtos 
studijos, tačiau minėtoji Steb
ies knyga pateikia truputį švie
sos. Be to, slaptoji diplomatija 
neleidžia nušviesti klausimo pa
grindinai.

Be abejonės, Vatikano diplo
matijai pavyko paskirti naujus 
vyskupus komunistų valdomuo
se kraštuose ir gauti pritarimą 
ribotai sielovadai. Kokią vertę 
šios komunistų nuolaidos turėjo 
ir turi, yra ginčytinas klausi
mas. Taip pat reikia pabrėžti, 
kad religinė būklė Sov. Sąjun
goje ir jos valdomuose kraštuo
se yra gerokai skirtinga, jau ne
kalbant apie Jugoslaviją. Pvz. 
Katalikų Bendrijos būklės Len
kijoje. negalima lyginti su Ru
munijos arba Sovietų Sąjungos.

Iki šiol dar negalima sudary
ti balanso. Visdėlto matyti, kad 
būta ir nusivylimų, šio reikalo 
žinovai yra nuomonės, kad Va
tikanas derybose pasidarė kie
tesnis. Šiuo metu, atrodo, Vati
kanui ypač kelia rūpesčio kieta 
antireliginė politika Čekoslova
kijoje. Seibelis, SJ, taip rašė 
1975 m. spalio mėn. žurnale 
“Die Stimmen der Zeit” apie 
Vatikano Rytų politiką: “Ir 
šiandieninės Vatikano Rytų po
litikos kritikai neneigia reika
lingumo derybomis apsaugoti 
krikščionių ir jų Bendrijos gy
venimą bei laisvę. Kad ir turė
damas visą moralinį sau pri
klausantį autoritetą, Vatikanas 
negali nematyti, kad politinė 
tikrovė šiai teisei dažnai yra 
diametraliai priešinga. Dėlto 
kyla klausimas, ar Roma pakan
kamai aiškiai mato problemas, 
ar ji kartais nesivadovauja ne
realiu galvojimu, ar nedaro nuo
laidų, negaudama atitinkamo 
išlygio. Kas iki šiol toje politi
koje viešai buvo matoma, nelei
džia teigiamai atsakyti į tokius 
klausimus”.

Išnašos:
Kirche in Not. Koenigstein/Ts. 

1957, Bd. IV, S. 18.
-. A. Giovanetti, Der Papst spricht 

zur Kirche des Schweigens. Reck
linghausen 1959, S. 57.

Hansjakob Stehle, Die Ostpoli- 
tik dės Vatikans. Muenchen/Zuerich 
1975, S. 13.

(Bus daugiau)
• žmogus be religijos yra keleivis 
be tikslo, klausėjas be atsakymo, 
kovotojas be pergalės, mirštantis be 
naujo gyveninio. ŠV. AUGUSTINAS

A+A
CECILIJAI VENCKUVIENEI

mirus, vyrų AUGUSTINĄ, sūnų, dukras su šei
momis, gimines bei artimuosius giliai užjaučiame 

ir kartu liūdime —

Ona ir Jonas Genovaitė ir Vytautas
Inčiūros Balčiūnai

Brangiam BROLIUI

Lietuvoje mirus,

ONĄ GIRDAUSKIENĘ ir jos šeimą nuoširdžiai 
užjaučiame bei kartu liūdime —

L. I. Juzukoniai
J. V. Vingeliai
F. V. Urbonai
S. J. Andruliai

A+A

CECILIJAI VENCKUVIENEI
netikėtai užbaigus šios žemės kelionę, pasilikus] 
vyrą AUGUSTINĄ, dukras — ALDONĄ, IRENĄ, 
sūnų AUGUSTINĄ su šeimomis, brolį PRANĄ 

gilaus skausmo valandoje, nuoširdžiai 
užjaučiame —

Ai. Adomavičienė M. J. Tamošiūnai

AL AL Galinaičiai D. T. Shewchuk

B. J. Maziliauskai

A+A .

CECILIJAI VENCKUVIENEI

iškeliavus amžinybėn, vyrą AUGUSTINĄ, dukras 
— ALDONĄ ir IRENĄ, sūnų AUGUSTINĄ bei jų 
šeimas, brolį PRANĄ didžio liūdesio valandoje 

nuoširdžiai užjaučia —

P. V. Gudaičiai A. V. Kulniai

Kavaliauskai B. T. Stanuliai

E. B. Kišonai

A+A

CECILIJAI VENCKUVIENEI

mirus, vyrui AUGUSTINUI, dukrai IRENAI LIŠ- 
KAUSKIENEI ir šeimai bei visiems giminėms 
gilią užuojautą reiškia —

"TALKOS"VALDYBA
ir

TARNAUTOJAI

A+A
CECILIJAI VENCKUVIENEI

mirus, jos vyrą AUGUSTINĄ, sūnų Afrikoje, duk
ras ALDONĄ SKILANDŽIŪNIENĘ ir IRENĄ 
LIŠKAUSKIENĘ su šeimomis, gimines bei visus 

artimuosius giliai užjaučiame —-

G. Adomaitienė V. J. Skrebutėnai

A+A

JUSTINUI ŪSUI

■ Lietuvoje mirus, jo seserį ONUTĘ GIRDAUSKIE- 
NĘ ir jos šeimą nuoširdžiai užjaučiame —

E. M. Zabulioniai A. Dubininkienė
AL B. Žėkai E. Dubininkas

A. S. Kavaliauskai

A+A
E. KASPERAVIČIENEI

mirus, giliame nuliūdime ir skausme likusius — 
sūnus ADOLFĄ ir VYTAUTĄ, dukteris — SOFIJĄ 
su šeima ir ELENĄ su šeima, Lietuvoje — sūnų 
VLADĄ su šeima, seserį NAŠTŲLĘ su šeima, brolį 
MYKOLĄ su šeima ir kitus gimines bei pažįstamus 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime —

Petrutė ir P. Polgrimai



Pavergtųjų lietuviu žodis laisvėje gyvenantiems
“TŽ” redakcija pasiekė viena ko

pija “iJetuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos” 28 nr. Jame yra įsidėmė
tinas straipsnis “Lietuvos ir Tarybų 
Sąjungos religinio gyvenimo proble
mos”. Jį pateiksime skaitytojams da
limis. štai pirmoji dalis. RED.

Lietuva yra išbuvusi Rusijos 
okupuota beveik 200 metų (1975- 
1977), neskaitant trumpo 22 
metų (1918-1940) laisvės laiko
tarpio. Lietuva per tą laiką nuo 
savo pavergėjų yra daug nuken
tėjusi. Ji buvo ne tiktai apiplėš
ta, bet ir turėjo ilgai, sunkiai 
kovoti ir kentėti, siekdama iš
saugoti savo didžiausias verty
bes: katalikų tikėjimą ir tautiš
kumą. Lietuviai ilgą laiką bu
vo įvairiais būdais išnaudojami, 
persekiojami, masiškai tremia
mi ir net žudomi.

* * *
Norėdami išsaugoti savo gy

vybę ir laisvę, bėgdami nuo ne
mėgstamos karo tarnybos oku
pantų daliniuose ar mirties Si
biro pusnynuose, daugelis lietu
vių atsidūrė užsienyje, daugiau
sia Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse. Atskirti nuo savo tėvų, 
brolių bei seserų, jie niekada 
nenustojo mylėję savo tėvynės 
Lietuvos ir joje kenčiančių ar
timųjų. Ir dabar jie jaučiasi esą 
vienos motinos-Lietuvos vai
kais. Išvykę apsišviestusieji ir 
drausmingi mūsų tautiečiai su
gebėjo gerai susiorganizuoti. Jie 
ir išeivijoje sukūrė lietuviškas 
parapijas, suorganizavo savas 
mokslo, meno įstaigas ir drau
gijas. Čia jie leidžia savo laik
raščius, vieningai ir ištvermin
gai gina pavergtosios savo tėvy
nės teises, sugeba rasti galimy
bių painformuoti net žymius 
Bažnyčios atstovus, paveikti 
politinius ir visuomeninius vei
kėjus užstoti kenčiančią jų tė
vynę.

* * *
Mūsų tautiečiai, dvasininkai 

ir tikintieji, susitikdami su į 
Lietuvą atvykstančiais turistais 
tautiečiais arba patys viešėda
mi užsienyje, pastebi, kaip dau
geliui jų sunku orientuotis Lie
tuvos religinio gyvenimo pai
niuose klausimuose. Daugelio 
problemų nepajėgia suprasti ar
ba išspręsti, neskaitant negau
sių išimčių, net augšto laipsnio 
dvasininkai, nekalbant apie ei
linius tikinčiuosius. .

Vieni iš jų mano, kad visus

VLIKo seimo, įvykusio gruodžio 3-4 d.d. St. Pctcrsburge, Floridoj, dalyviai. Pirmoj eilėj iš kairės: Antanas Fira- 
vičius, TF Toronto atstovybės pirmininkas, su savo bendradarbiais surinkęs 1977 m. Tautos Fondui $24.000. To
liau sėdi Jurgis Valaitis, Juozas Audėnas, prel. Jonas Balkūnas ir kt.
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Vyt. Tainulaitis

Augšto kalno papėdėje, ant 
akmeninio slenksčio, sėdėjo 
žmogus. Pakėlęs akis į blizgan
čią, saulės tekėjimo nušviestą 
kalno viršūnę, kalbėjo pats 
sau:

— Eisiu ten! čia tik tamsus 
šešėlių kapinynas, kur mano 
ateinančių dienų aušra be var
do. O ten, — degė jo akys ryž
to ugnimi, — ten teka laikas 
pirmapradžiame savo grožyje, 
ir pikta skausmo angis nenuodi
ja jo tėkmės. Argi neatėjo da
bar mano apsisprendimo valan
da, kuri išves mane augštybių 
takais į tikrosios mano paskir
ties kelią ... Ne slėnio tamsai 
aš esu gimęs, bet kaip žaibas 
turiu perskrosti naktį ir išgąs
dinti snaudžiančią mirtį, kant
riai laukiančią mano valandos...

— Eisiu ir parsinešiu sau 
naujų žvaigždžių šviesą. Aš par
plauksiu saulės laivu, ir mano 
tamsios naktys drebės čia išsi
gandusios beprasmėje slėnio 
tyloje. ..

Ir žmogus pakilo. Paliko jis 
savo akmeninį namų slenkstį 
ir pradėjo kopti į augšto kalno 
viršūnę, kur didelė rytmečio 
šviesa žėrėjo nesibaigiančiame 
saulės žaisme.

Jis žengė ir žengė, kildamas 

religinius klausimus, net lie
čiančius slaptą tikinčiųjų veik
lą, gali išspręsti vietos ordina
rai. Jie pamiršta, kad dauge
lio jų veikla suvaržyta, o į kai- 
kuriuos iš jų tikintieji nedrįs
ta kreiptis.

Kiti nepajėgia suprasti, kaip 
Lietuvoje gali būti iškatekizuo- 
ta apie 70 proc. vaikų, kada už 
katekizaciją Lietuvoje nubaus
ti keli kunigai ir tikintieji ka
lėjimu. Jie neturi supratimo, 
kaip plačiai Lietuvoje kateki- 
zacija vyksta katakombiniu bū
du, pravedama nebijančių nei 
administracinių baudų, nei ka
lėjimų kunigų ir tikinčiųjų.

Pasitaikė net tokių turistų, 
kurie stebėjosi, kodėl vežami 
į Sibirą lietuviai nepaskambino 
telefonu milicijai, kad sulaiky
tų jų ištrėmimą. Jiems dažnai 
sunku atskirti, kuriais asmeni
mis galima pasitikėti, kuriais 
negalima. Jie neįsivaizduoja, 
kiek Lietuvoje yra saugumo už
verbuotų asmenų, pajėgiančių 
klaidinti atskirus asmenis ir 
viešąją opiniją.

Mes tą reiškinį iš dalies pa
teisiname, nes painią mūsų 
būklę labai sunku suprasti čia 
ilgiau nepagyvenus ar nepama
čius Sibiro. Prisipažįsta mus 
sunkiai suprantą mūsų kaimy
nai Vokietijos ir Lenkijos socia
listinių valstybių vyskupai ir ti
kintieji. Juo sunkiau suprasti 
mūsų sąlygas laisvėje gimu- 
siems ir laisvėje užaugusiems 
Vakarų civilizacijos žmonėms.

Padėtį dar pasunkina gudri 
mūsų tikėjimo ir tautos priešų 
apgaulė. Jie gali laisvai siųsti 
į užsienį klaidinančius raštus, 
skelbti straipsnius. Blogiausia, 
kad prie to klaidinimo priside
da, nors ir priversti, įvairių 
laipsnių dvasininkai gyvu ar ra
šytu žodžiu. Kaikurie iš jų, rū
pestingai vykdydami ateistų nu
rodymus, net nuvykę į Vatika
ną, jį klaidingai informuoja. 
Dėkui Dievui, kad bent pasku
tiniu laiku išryškėjo ta klasta. 
Net ir tie, kurie geriau mus su
pranta ir atjaučia, užsienyje gy
venantieji dvasininkai ir tikin
tieji, skundžiasi kad negali iš
melsti privilegijų ir pagalbos. 
Mūsų pageidavimai žodžiu ir 
raštu iki šiol likdavo dažniau
siai be rezultatų. Tikimės, kad 
Katalikų Bažnyčios vadovybė ir, 
mūsų tautiečiai, tiksliau ir pla
čiau pažinę mūsų sąlygas, dau

augštyn, vis atkakliau veržda
masis per sutiktas kliūtis, ste
bėdamasis pkts savim, kaip 
greitai nuo jo tolo mažas, ak
meninis namelis, ten prie nyks
tančio upės rėžio.

Sustojęs pailsėti, jis žiūrėjo 
žemyn ir liūdnai šypsojosi:

— Ką veikė ten mano širdis? 
— klausė save. — Štai čia 
žvaigždės krinta į mano akių 
šviesą, ir naujo laiko spindėji
mas nušviečia kiekvieną mano 
žingsnį. Eisiu dar augščiau, kol 
mano žvilgsnis nesiremia dau
giau į dulkėtą ir bespalvį slė
nio kelią...

žmogus vėl kopė ir žengė sli
džiomis uolomis, šokinėjo per 
gilius tarpeklius, kabindamasis 
rankomis ir kojomis už paki
busių keterų. Ir jo širdis džiau
gėsi, atkakliai vesdama paskui 
save nuvargusį kūną, žadėdama 
pergalę. .. Jo akys buvo įsmeig
tos tik į tolį, blizgančios aukš
tybės grožį ir nematė grasinan
čių uolų rūstumo . ..

Pagaliau jis sustojo kalno 
viršūnėje. Paklydę mėlyni de
besys plaukė po jo kojomis.

— Dabar aš atidarysiu užver
tas tylos duris ir išgirsiu saulės 
giesmę. Savo rankomis paliesiu 
ugninius saulėtekių paukščius 
ir jų sparnais nusileisiu į slėnį...

Bet kai jis pažvelgė žemyn, 
labai nustebo. 

giau ir sėkmingiau mums pa
dės.

* * *
Pirmiausia jaučiame pareigą 

padėkoti Apaštalų Sostui už at
skiros bažnytinės provincijos 
įsteigimą. Dėkojame ir dabar
tiniam šv. Tėvui Pauliui VI už 
paskutiniu laiku mums skirtą 
dėmesį: turiningas Vatikano 
radijo laidas, Lietuvos okupaci
jos nepripažinimą, Šv. Kazimie
ro kolegijos įsteigimą, už sutei
kimą Šiluvos šventovei bazilikos 
titulo, už rodomą nuoširdumą 
Šv. Tėvą lankantiems mūsų tau
tos atstovams, už jautrų reaga
vimą į 17.000 skundą, už diplo
matines pastangas padėti ir už 
visą nuoširdumą bei meilę, už 
nuoširdžias maldas.

Dėkojame už norą padėti 
mums visomis galimomis prie
monėmis. Mes žinome, kad Lie
tuvos katalikų jėga glūdi vie
nybėje su šv. Tėvu ir su Kata
likų Bažnyčia. Okupantai įvai
riais būdais mėgino mūsų vys
kupus ir atskirus kunigus at
plėšti nuo Apaštalų Sosto. Už tą 
ištikimybę jie turėjo daug nu
kentėti. Lietuvos katalikai sun
kiausiais laikais rodė savo 
drausmingumą ir klusnumą Šv. 
Tėvui.

Kviečiame viso pasaulio lie
tuvius' ir viso pasaulio katalikus 
rodyti didžiausią meilę, pagar
bą ir pasitikėjimą, susilaikyti 
nuo nesveikos, be meilės Baž
nyčios vadovų kritikos. Mes 
smerkiame kiekvieną veiklą, ar
dančią Bažnyčios vienybę. Tiki
mės, kad šv. Tėvas, įvertinda
mas mūsų ištikimybę ir atsida
vimą, ateityje mums parodys 
dar daugiau pasitikėjimo ir pa
gal galimybes patenkins mūsų 
pageidavimus.

Mes same dėkingi Airijos ka
talikams, parodžiusiems mums 
nuoširdžią brolišką užuojautą 
ir kenčiančiai mūsų tautai pa
dovanojusiems Švč. Mergelės 
Marijos statulą.

Dėkojame ypač Jungtinių 
Amerikos Valstybių vysku
pams, senatoriams, kongreso 
atstovams už Lietuvos tikėjimo 
ir laisvės įkalintų lietuvių gyni
mą. Esame dėkingi visai eilei 
Italijos, Vokietijos, Prancūzi
jos, Šveicarijos vyskupų, kuni
gų ir tikinčiųjų, kurie raštu ir 
žodžiu kovoja už Lietuvos tikė
jimo laisvę. Be to, dėkingi ir 
Tarybų Sąjungos žmogaus tei-

Spalvotas ugnies ratas, lyg 
degantis veidrodis, ritosi dabar 
nuo kalno viršūnės ten toli, į 
paliktą užmarštyje slėnį. Tie 
patys saulės paukščiai, atvilio
ję jį į šitą augštybę, dabar lei
dosi žemyn, palikę jam tik šal
tą ir kurtų augštumos rūstumą. 
Ten žemai staiga užsidegė dau
gybė ugnių ir spindėjo tuo pa
čiu saulėlydžio žėrėjimu, kuris 
taip neseniai dar klūpojo čia, 
šalia jo, ant kalno viršūnės .. .

Tik dabar žmogus aiškiai pa
matė savo kelią, kur neliko jo 
sunkios kelionės pėdsakų. Tik 
slidžios, blizgančios uolų kaktos 
riogsojo prieš jo akis. Ten, že
miau, juodos kiaurymės vis la
biau žiojosi, regimai artėdamos 
prie jo. Jų nepermaldaujamo 
rūstumo nedengė dabar joks 
šešėlis. Ilgi, glitūs tamsos liežu
viai tiesėsi iš akmeninių dan
tų, begarsiai lipdami augštyn 
prie jo. Smailus uolos iškyšu
lys, ant kurio dabar stovėjo, 
staiga pasidarė slidus, apledė
jęs. Bijodamas pajudėti žmogus 
nusigando. Ir tik dabar išgirdo 
alkanų kiaurymių murmėjimą, 
gailų akmens verksmą, riedantį 
amžinon tylon iš po savo kojų.

Skaidri augštumos šviesa, ku
rią buvo pasiekęs, dabar mirti
nai jį išgąsdino, šaltas prakai
tas išrasojo kaktą. Deginantis 
troškulys staiga suspaudė gerk
lę ir, sunkiai apversdamas lie
žuvį, jis ištarė:

— Vandens! Tyro šaltinio 

siu gynėjams, ypač akademikui 
A. Sacharovui ir už tos laisvės 
gynimą įkalintam daktarui S. 
Kovaliovui. Ta proga norim pa
dėkoti ir žydų žurnalistams bei 
jų žinioje esančiai spaudai, ku
ri plačioms skaitytojų masėms 
skelbia mums daromas Tarybų 
Sąjungos ateistų skriaudas. Bai
siais Hitlerio teroro laikais visa 
eilė Lietuvos dvasininkų, patys 
rizikuodami savo gyvybe, išgel
bėjo nemažai žydų gyvybių. Ši
tokie faktai yra aprašyti kny
goje “Ir be ginklo kariai”. Net 
visaip bedievių šmeižiamas J. 
E. vysk. V. Brizgys nacių oku
pacijos metu Kauno Įgulos baž
nyčioje viešai per pamokslą pa
smerkė masinį žydų žudymą, 
kaip nesuderinamą su krikščio-. 
niška morale.

* * *
Matydami mūsų tautiečių ir 

Lietuvos katalikų Bažnyčios bi
čiulių norą mums padėti ir ži
nodami, kad Tarybų Sąjungos 
ateistai bando suklaidinti vie
šąją pasaulio opiniją, ryžtamės 
bent trumpais bruožais atvirai 
painformuoti mūsų tautiečius ir 
viso pasaulio tikinčiuosius bei 
geros valios žmones, kokie yra 
degantys Lietuvos ir Katalikų 
Bažnyčios reikalai, laukią grei
to, energingo sprendimo, ko
kios susidariusios dvasininkų 
ir tikinčiųjų pažiūros.

Nepaisant didžiausių pavojų, 
stengiamės daryti viską, kad 
mūsų krašto tikėjimas išsilai
kytų?

Kad būtų galima lengviau su
prasti Tarybų Sąjungos ateistų 
klastą, trumpai supažindinsime, 
kokius metodus jie vartoja nai
kindami Pravoslavų Bažnyčią 
Tarybų Sąjungoje. Paskui su
pažindinsime su Romos Katali
kų Bažnyčios gyvenimo proble
momis visoje Tarybų Sąjungo
je, ypač Lietuvoje.

Pagal marksizmo teoriją reli
gija yra kapitalistinė, išnaudo
tojiška socialinė gyvenimo ap
raiška. Kraštuose, kur panai
kinta kapitalistinė santvarka, 
religija turinti palaipsniui su
nykti. Religija esanti liaudies 
opiumas.

Kadangi gyvenimas tos teori
jos nepatvirtina ir religija lai
kosi komunistų valdomuose 
kraštuose, tai jie naudoja vi
sokias propagandines, admi
nistracines ir net fizines naiki
nimo priemones, kad ta teorija 
pasitvirtintų. Todėl nenuosta
bu, kad Tarybų Sąjungos yra 
tokia politika: religija tuo tar
pu toleruojama, kiek ji nyks
tantis reiškinys, ir visa jėga 
naikinama ten, kur ji pradeda 
rodyti naujas savo gyvybės at
žalas. Kaip nykstančiai Romos 
Katalikų Bažnyčiai tarybiniai 
kulto įstatymai leidžia tuo tar
pu ribotai veikti: kunigams at
likti kulto apeigas ir teikti sak
ramentus. Tačiau ir čia nėra 
pilnos laisvės. Apskritai, tikin
čiųjų veikla suvaržyta visokiais 
neoficialiais, visiškai slaptais ar 
pusiau slaptais, potvarkiais bei 
instrukcijomis. Dažniausiai ak
lai kopijuojami Rusijos carų 
metodai: parenka kandidatus į 
vyskupus, kišasi į vyskupijų ku

vandens! Ten prie baltų akme
nų slėnyje...

— Žemyn! Žemyn! — nu
skambėjo kalno viršūnės bliz
gesys.

— Žemyn! — kaip išsigelbė
jimo dabar maldavo jo lūpos 
šitb žodžio, kurį su panieka kar
tojo ir stūmė nuo savęs kalno 
viršūnės tyla.

— Žemyn! — be atbalsio 
daužė ir trupino žmogaus šauks
mą uolų rūstumas, vis grėsmin
giau niaukdamasis artėjančios 
nakties lėmimu ...

žmogus bandė eiti, atsargiai, 
pamažu leisti žemyn, Bet, kur 
tik kibo jo pirštai, jam rodėsi 
tuoj skils uolos skeveldra. Ak
muo, ant kurio bandė statyti ko
ją, judėjo ir slydo; jam rodėsi 
veltui jieškojo ten atramos. .

— Kaip aš rasiu dabar kelią 
prie šaltinio, — kalbėjo nusi
minęs žmogus. — O ten jau va
karas, ir rasa krinta ant baltų 
akmenų ... Po kapo velėna ten 
vėl prasiveria užčiauptos lūpos, 
ir mirusi širdis vėl geria gaivi
nančią nakties tylą . .. Viešpa
tie, grąžink man mano vardą ir 
parvesk prie šaltinio, kur, atsi
gėręs kristalinio vandens, vėl 
galėčiau, kaip viščiukas, ciepsė- 
ti savo džiaugsmą ...

žmogus dairėsi krūpčiodamas, 
trypdamas vietoje. O iš bedug
nių gelmės kilo nakties paukš
čiai ir, sunkiais sparnais mo
suodami, gesino kalno viršūnės 
ugnis. Juodas, bežvaigždis ke

rijų veiklą, atskirų parapijų 
veiklą, jų valdymą paveda vadi
namiems bažnytiniams komite
tams, kurių nariais gali būti ir 
ateistai. Tokiu būdu Bažnyčios 
valdymas ir veikimas paraly- 
žuojamas, ir paralyžuojamas iš 
vidaus.

Pravoslavų Bažnyčios būklė
Vos tik po Spalio revoliuci- 

ios Rusijoje paėmė valdžią bol
ševikai, prasidėjo tikinčiųjų, 
ypač pravoslavų ir katalikų, var
žymas. vėliau virtęs kruvinu 
persekiojimu. Naujai išleistais 
dekretais Bažnyčia atskirta nuo 
valstybės ir mokykla nuo Baž
nyčios. Iš tikrųjų Pravoslavų 
Bažnyčia buvo pavergta valsty
bei, o mokyklose pravedamas 
ateistinis auklėjimas, drau
džiantis jaunimui lankyti pa
maldas. Tarybų valdžia per 
daugelį valdymo metų įsitikino, 
kad geriausias būdas kovoti su 
tikėjimu — ne kruvinas perse
kiojimas, o Bažnyčios ardymas 
iš vidaus. Nelaimei vyriausias 
pravoslavų Bažnyčios vadovas 
gyveno Rusijos teritorijoje. Be 
to, pravoslavai įpratinti būti 
klusnūs civilinei valdžiai. Po 
baisių persekiojimų pravoslavų 
Bažnyčia, norėdama bent šiaip 
taip išsilaikyti, turėjo daryti 
ateistinei valdžiai įvairiausių 
nuolaidų. Ji buvo priversta su
tikti, kad Bažnyčiai vadovautų 
asmenys, sutinką vykdyti ateis
tų direktyvas. Tai labai paken
kė pravoslavų Bažnyčiai. Jų 
hierarchai, visokiais pareiški
mais girdami tarybų valdžią ir 
klaidindami viešąją pasaulio 
opiniją apie tariamą tikėjimo 
laisvę Tarybų Sąjungoje, sutik
dami būti saugumo bendradar
biais, dvasininkų ir tikinčiųjų 
akyse prarado autoritetą. Rusi
jos pravoslavų Bažnyčioje įsiga
lėjo korupcija. Atsirado vysku
pų, padedančių ateistams užda
rinėti bažnyčias. Nemaža dalis 
rusų pravoslavų dvasininkų yra 
menkai išsilavinę, pasidavę 
įvairioms ydoms, girtavimui, 
materializmui. Jie beveik neiš- 
vystė jokios pastoracijos, neka- 
tekizuoja vaikų, retai sako pa
mokslus, nenoriai klauso išpa
žinčių ir nenoriai lanko ligo
nius. Dauguma pasitenkina tik 
kulto apeigų atlikimu. Todėl 
Rusijoje labai maža sąmoningų 
tikinčiųjų.

Dalis pravoslavų dvasiškijos 
ir tikinčiųjų nepaiso savo hie- 
rarchų varžymų — drąsiai skel
bia Kristaus Evangeliją ir rūpi
nasi, kad tikėjimas nežūtų. To
kie asmenys tikinčiųjų gerbia
mi. Nuo jų veiklos priklausys 
Pravoslavų Bažnyčios ateitis 
Tarybų Sąjungoje.

Panaši būklė ir su kitų sro
vių krikščionimis. Viešai vei
kiantieji protestantai, baptistai 
ir kitos sektos savo vadovais 
paprastai turi ateistų parink
tus, patikimus jiems žmones, 
per kuriuos ateistai jų veikimą 
ardo iš vidaus.

Patys aktyviausi, sėkmingiau
siai išsivystę religinę veiklą yra 
valdžios persekiojami slaptai ar 
pusiau slaptai veikią baptistai, 
penkiasdešimtininkai, jehovis
tai ir kitos religines grupės.

lias, kuris tysojo iš po jų spar
nų mosto, buvo nusagstytas 
kruvinais šešėliais, ir nuo jų 
atbula traukėsi šviesa ...

— Paklydau! — sušuko išsi
gandęs žmogus.

— Paklydau, — atkartojo iš
sišiepusios kiaurymių gerklės, 
godžiai gerdamos jo šauksmą.

O rami kalnų naktis, rūsti ir 
išdidi, žengė tyliais lengvais 
žingsniais į kalno viršūnę. Nak
ties paukščiai atskrido prie ka
bančio ant uolos žmogaus ir 
tarė:

— Štai jau atėjo nakties ra
mybė, o jis vis dar šaukia ...

— Jis čia drums ir gąsdins 
ramų žvaigždžių mirgėjimą.

— Jeigu jis paklydo šviesoje, 
iškapokime jam akis. Tegu da
bar džiaugsis savo aklu liki
mu . ..

Ir jie iškapojo žmogui akis.
Tik aklas būdamas žmogus 

pajuto, kad jam širdis ramiau 
plaka. Ir tik dabar jis išdrįso 
žengti savo pirmuosius žings
nius žemyn. Atsistojęs ant nu
skilusios uolos skeveldros, ta
rėsi stovįs ant tvirtos atramos. 
Įsikabinęs sausą šaką, tikėjosi 
laikąsis už stiprios virvės. Slidi 
bedugnės briauna, kurią jau 
siekė jo giltinės pirštas, jam at
rodė saugi poilsio vieta. Žmo
gus ėjo ir ėjo, vis skubino, ar
tėdamas prie bedugnės gerklės. 
Nematydamas savo baisaus ke
lio, galėjo džiaugtis dabar bent 
tuo, kad buvo aklas...
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Popiežius Paulius VI laimina vyskupą L. Povilonį, atvykusį iš Kauno ir 
dalyvavusį vyskupų sinode. Kitoje pusėje — kun. Pr. Vaičekonis ir mons. 
A. Bačkis Nuotr. Felici

Lietuviškumo perspektyvos Brazilijoje
A. SAULAITES, SJ

Kraštai, kuriuose lietuvių 
dauguma yra II D. karo išeivija 
arba kuriuose ši karta veikloje 
vyrauja, lietuvišką gyvenimą 
remia lietuvių kalbos vartojimu 
ir tautiniu raginimu, ypač jau
nimo ugdymo srityje. Tuo tarpu 
(bent JAV) lietuvių statistika 
rodo, kad periodinių leidinių 
prenumeratos, lituanistinių mo
kyklų mokinių skaičius ir kiti 
duomenys seka tą pačią kreivę, 
kaip ir Lietuvoje gimusių (pir
mosios kartos) mažėjimas.

Pagal JAV sociologų apytik
rius apskaičiavimus, buvę “dy- 
pukai” ir jų šeimų nariai yra 
5-8% visų to krašto lietuvių kil
mės asmenų. Visa Kanados ir 
kitų kraštų pažįstama JAV lie
tuvių veikla, išskyrus dalį AL 
Tos ir Lietuvos vyčius bei vie
tinę parapijų veiklą, yra tų 5-8 
nuošimčių darbai. Kur yra kiti 
92-95% lietuvių kilmės asmenų 
ir ar jie irgi neturi teisės būti 
įtraukti veiklon, kol dar yra 
kam juos įjungti?

Veikiantieji kraštuose, kaip 
Brazilijoje, kurioje apie pusė 
esamų šeimų, 68% nepilname
čius vaikus turinčių šeimų ir 
turbūt dar didesnis nuošimtis 
naujų šeimų yra mišrios, o veik
loje dalyvaujančio jaunimo tik 
20-30% kalba lietuviškai, — tu
ri jieškoti kito pagrindo lietu
viškai veiklai. Pavyzdžiui, jeigu 
savaitraštis laikysis tik lietuvių 
kalbos, jo prenumeratų skaičius 
tegalės sekti Lietuvoje gimusių 
kreivę, kuri po 50 metų imigra
cijos pradeda siekti mažą skai
čių. Jeigu įveda vaikams pieši
nėlių, lengvai prieinamų lietu
vių kalba žaidimėlių ir santrau- 
kinių lietuvių kultūros bei Lie
tuvos padėties aprašų, laikraš
tis tampa ne tik lietuviškai skai
tančių, bet ir šeimų, kokios jos 
yra, laikraščiu. Iš “grynų lietu
vių” pusės toks žingsnis gali at
rodyti “nutautinimas”, o tuo 
tarpu jis į lietuviškai nesupran
tančių tarpą įneša lietuviškumo, 
tampa veiksniu.

Dažnai sakoma: sunku rasti 
pirmininką ar asmenį, kuris su
tiktų dirbti, nes veikla, ypač fi
nansinė jos pusė, apima vis ma
žėjantį skaičių asmenų. Paste
biu, kad Š. Amerikoje jaunimo 
organizacijos gana dažnai ren
gia kursus jauniems vadovams, 
bet šiems grįžus namo sunku 
gauti lietuvišką “darbą” pagal 
jų išsivystymo ir išsilavinimo 
lygį, žilstančius veikėjus dar 
vadiname “jaunais”. Kad finan
sinė našta palengvėtų, Brazili
jos lietuviai po III PLJ kongre
so, įsigydami stovyklavietę ir 
sodybą seneliams, tai darė ir 
ekonominio intereso būdu, ne 
aukomis.

Už keliolikos metų pokarinė 
išeivių karta prilygs anksčiau 
vadinamiems “senosios kartos” 
ar imigracijos lietuviams. Čia 
nepakanka, atrodo, raginti lie
tuviškai kalbėti. Paskutiniame 
“Lituanus” numeryje rašoma, 
kad prisišliejimas prie lietuvių 
kalbos kaip tautiškumo garan
tijos gali būti apgaulingas (ten 
pavyzdžiu duodamas švietimo 
turinys, kuris perteikiamas lie
tuvių kalba, bet nesiskiria nuo 
sovietiškų mokyklų visoje Są
jungoje). Neapgalvotai raginda

mi ir versdami vaikus, auklėto
jai kartais pakenkia lietuviškai 
dvasiai, kuri, atrodo, galėtų bū
ti dar gilesniu lietuviškumo pa
grindu. Jos išraiška būtų kalbos 
vartojimas. Brazilijos jaunimas, 
dalyvaująs veikloje, lietuviško
mis nuotaikomis, sakyčiau, nė 
kiek nesiskiria nuo vėlesnių at
eivių vaikų, o gal dar juos ir 
pralenkia (panašiai sakytina 
apie Argentiną ir Urugvajų). 
Viena priežasčių yra ta, kad lie
tuviškumą skatina gausios pro
gos atstovauti lietuviams ir Lie
tuvai tarptautiniuose renginiuo
se (metinė baltiečių paroda, tau
tinių šokių ir folkloro šventės 
ir kt.). Antra priežastis — no
ras save identifikuoti su žaviais 
bei įspūdingais lietuviais iš kitų 
kraštų (III jaunimo kongresas, 
Hamiltono “Aidas” ir kt.), už
megzti ryšius su kitų kraštų lie
tuviais per PLB, PLJS ir kitas 
organizacijas, kurios veikia ke
liuose kraštuose (skautai, ateiti
ninkai, PLIAS ir kt.).

Lietuviškumo perspektyvos to
limose (nuo veiklos centrų) ir 
mažose kolonijose, manau, la
bai priklauso nuo tų centrų pa
žiūrų. Visų akys nukreiptos į 
Čikagą ar Torontą kaip pavyz
dingus lietuvybės židinius pana
šiai, kaip kitų kraštų žmonės 
žiūri į Šiaurės Ameriką, (kurios 
gatvės auksu nuklotos ir laisvė 
neribota. Klausimas betgi kyla, 
kiek tų židinių akys nukreiptos 
į kitus. Jaunimo sąjungos sto
vykla Kanados vakaruose, “Tė
viškės žiburiuose” kruopščiai 
paruoštos žinutės iš visų Kana
dos ir pasaulio kampų padeda 
ugdyti sąmonę, kad lietuvis lie
ka lietuviu visur ir visada. Kas 
turi įtakos lietuvių centruose 
(LB ir įvairių organizacijų val
dybose), turėtų pasiūlyti pusme
tinę sąžinės sąskaitą: kiek laiko 
valdyba praleidžia, svarstydama 
siauresnius už jos paskirtį. rei
kalus? Jeigu betkuri pasaulinės 
organizacijos valdyba yra X 
krašte, tai ji daugiau ir rūpina
si to krašto reikalais. Jeigu or
ganizacijos krašto valdyba yra 
Z mieste, tai dėmesys nukreip
tas daugiau į to miesto reikalus. 
Tą patį jauti Brazilijoje. BLB 
sėkmė priklausys nuo to, kiek 
sugebės palaikyti ryšius su apy
linkėmis ir su tolimesnėmis vie
tovėmis.

Įtakingesni Brazilijos veikė
jai sugeba suprasti, kad nerei
kėtų priimti nutarimų, kurie 
prašoka visas galimybes. To
kiems “planams” neįvykus, nuo
taika ir pasitikėjimas savimi 
smunka, o su juo ir valia bei ga
lia sparčiau veikti. Apsiriboji
mas planais, kuriuos per ribotą 
laiką galima įgyvendinti ir ku
rie derinasi su ilgalaikėmis vil
timis lietuviškumo pagrindui 
plėsti, manau, lietuvybės per
spektyvas Brazilijoje žymiai pa
gerina.

MEDUS -
reikalingas sveikatai

Natūralus, nepasterizuotas. 
Induose ar koriuose.

Iš bityno: 30 Dewson St., 
Toronto 4, Ont.

Eagl es Nešt
Telefonas 534-0563
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PAVERGTOJE TEVYtJE @ LIETUVIAI PASAULYJE
IŠTRĖMĖ JAV LIETUVĮ
Vilniškė kompartijos kontroliuoja

ma spauda nutylėjo incidentą su 
JAV lietuviu Andrew Akstinu, 27 
metų amžiaus futbolo žaidėju “Wor
cester Saints” komandoje ir sociali
nių reikalų darbuotoju Fitchburge. 
Jo susidūrimą su KGB agentais Vil
niuje ir Maskvoje “Worcester Tele
gram” puslapiuose paskelbė šio 
dienraščio bendradarbis Richard D. 
Carreno. Pasirodo, A. Akstinas, ne
kalbantis lietuviškai, nutarė aplan
kyti savo senelių kraštą Lietuvą ir 
įsitikinti savo akimis, kaip ten iš 
tikrųjų atrodo gyvenimas. Su Bos
tono kelionių agentūros pagalba jis 
Lietuvon išvyko 1977 m. rugsėjo 
19 d., po viršutiniais drabužiais už
sivilkęs marškinėlius su Lietuvos tri
spalvės spalvomis ir užrašu, prime
nančiu R. Kalantos mirtį bei jo rei
kalavimą duoti laisvę Lietuvai. 
Marškinėliai buvo numatyti tik tam 
atvejui, jeigu jis įsitikintų, kad Lie
tuvoje iš tikrųjų nėra laisvės. Vil
niuje jis pradžioje žaidė futbolą su 
savo naujais pažįstamais, kalbančiais 
angliškai. Tie atviri pokalbiai jį pa
skatino imtis konkrečių veksmų. 
Spalio 23 d. A. Akstinas nuėjo į Vil
niaus universitetą, nusivilko švarką, 
slėpusį marškinėlius, ir pareikalavo 
diskusijų Lietuvos laisvės klausimu. 
Jis taipgi dalino atsišaukimus, ang
liškai skelbiančius: “Lithuania for 
Lithuanians”. Keliasdešimčiai stu
dentų A. Akstnas pareiškė, kad JAV 
lietuviai nori rusų išsikraustymo iš 
Lietuvos, nes ji turi priklausyti pa
tiems lietuviams. Jis greit buvo nu
gabentas į dekano raštinę, kur pasi
rašė protesto raštą, stebint anglų 
kalbos katedros vedėjui ir dviem 
KGB agentams. Po to “fnturisto” 
atstovai jį nuvedė į “Gintaro” vieš
butį ir pareikalavo, kad nusivilktų 
tautinių spalvų marškinėlius. Atsi
sakius tai padaryti, jam buvo už
drausta išeiti iš viešbučio. Po dvi 
dienas trukusio tardymo A. Aksti
nas lėktuvu per Maskvą buvo išsiųs
tas į Frankfurtą V. Vokietijoje kaip 
nepageidaujamas asmuo Sovietų Są
jungoje. Baigdamas pokalbį su ame
rikiečiu žurnalistu R. I). Carreno, A. 
Akstinas teigė, kad jo tikslas yra 
atkreipti pasaulio sąžinės dėmesį į 
sovietinę Lietuvos priespaudą. Tegu 
pats pasaulis padaro atitinkamas iš
vadas, ne vien tik rusai.

SPROGIMAS MOLĖTUOSE
“Tž” jau buvo trumpai rašyta, re

miantis kanadiečių spauda, apie Mo
lėtuose įvykusį sprogimą. Daugiau 
duomenų apie šią nelaimę pateikė 
Aleksandras Kezys 1977 m. “Tie
sos,” 286 nr. Iš jo rašinio “Nelaimės 
galėjo ir nebūti” sužinome, kad ji 
Įvyko lapkričio 2 d. Molėtų pakraš
tyje esančios sviesto gamyklos teri
torijoje, degalų ir tepalų sandėlyje, 
kai jin cisterną benzino iš Vilniaus 
atvežė Jonas Astrauskas. A. Kezys 
pasakoja: “Praėjo kiek laiko, ir orą 
sudrebino sprogimas. Prislopinus 
gaisrą, aprimus sąmyšiui, atsiskleidė 
niūrus vaizdas: iš sandėlio likę tik 
griuvėsiai, stovėjusios mašinos nu
blokštos, apdegusios. Transporto 
darbininkas Marijonas Urbanovičius 
ir kazeino cecho darbininkas Juozas 
Gumbaravičius gulėjo sandėlio vidu
je be gyvybės žymių. Vilnietis vai
ruotojas Jonas Astrauskas buvo pri
degtas blokų prie įėjimo ir taip pat 
nebegyvas. Žuvo gamyklos krovikas 
Alfonsas Vasiliauskas. Ligoninėje 
mirė Bronė Gaidienė ir Danutė Pri- 
šinskienė. Nelaimė didelė. Nelaimė 
skaudi. Kas sukėlė tokį nelauktą, ne
tikėtą spro'gimą? Kai benzovežis su
stojo prie sandėlio, gamyklos krovi

Dviejų lietuvių, grįžusių iš Sibiro, paminklas Klaipėdos kapinėse, kuris 
vieną dieną dingo. Jame buvo įrašas: “Daug apkeliavau ir vargų mačiau, 
tėviškės kapuose poilsį radau.”

kas A. Vasiliauskas nuėjo prie cis
ternų. Prileidęs benzino pirmąją, jis 
metalinėmis kopėtėlėmis vėl pasily
pėjo prie antrosios ir įleido šlangą. 
Pilant šlangas išsprūdo iš cisternos, 
A. Vasiliauskas nukrito nuo kopėtė
lių, benzinas pasiliejo žeme. Sandė
lininkė S. Kulionienė išbėgusi ėmė 
šauktis pagalbos. Vairuotojas J. Ast
rauskas užsuko benzovežio kraną ir 
pasileido prie įėjimo į sandėlį. Tuo 
metu pasigirdo sprogimas, plykste
lėjo gaisras. Tai viena iš versijų, iš
kilusių tiriant nelaimes priežastis. 
Tiksliai atstatyti aplinkybes neleng
va, nes ten buvę žmonės beveik visi 
žuvo .•..” Pasak A. Kezio, lig šiol 
nepavyko surasti degalų sandėlio 
priėmimo dokumentų. Jokia komisi
ja nebuvo . patikrinusi statybininkų 
atlikto darbo, tokiam sandėliui tai
komų saugumo reikalavimų. Molėtų 
prokuratūros tardytojas V. Vaitavi- 
čius sakosi turįs įrodymų, kad nelai
mės dieną buvo girtaujama sviesto 
gamyklos kazeino ceche. Žuvusio A. 
Vasiliausko kraujuje buvo rastas ne
mažas nuošimtis alkoholio.

LAIMĖJO “VIESULAS”
Tradiciniai studentų pramoginiai 

šokių konkursai kasmet rengiami 
Kauno politechnikos institute. Šį 
kartą institute ir Lietuvos žemės 
ūkio akademijoje susitiko 10 šokėjų 
grupių iš Kauno, Vilniaus, Varšuvos, 
Balstogės, Maskvos, Leningrado, 
Minsko, Lvivo ir Kaliningrado. Pa
grindinį 1977 m. prizą laimėjo Kau
no politechnikos instituto pramogi
nių šokių grupė “Viesulas”.

PAMINKLŲ APSAUGA
Respublikinė turizmo bei ekskur

sijų taryba dešimtdalį savo pelno 
skiria architektūrinių, istorinių, gam
tinių paminklų apsaugai, aplinkos 
tvarkymui. Per pastaruosus trejus 
metus tokiem paminklam buvo su
telkta 600.000 rublių. Iš nuveiktų 
darbų minimas muzėjaus įrengimas 
buvusioje Dimitravo stovykloje, kur 
buvo kalinti keli Maskvai tarnavę 
kompartijos veikėjai, sutvarkymas 
seniausio Europos ąžuolo Stelmužė
je, Kuršių nerijos ir Užtrakio parko, 
paruošimas kelių memoralinių lentų.

SKULPTŪROS UŽSIENIUI
Suomijos Kokolos pajūrio parką 

papuoš ant granito uolos iškilusi mo
numentali skulptūra “Baltija”, su
kurta dail. P. Deltuvos ir architekto 
V. Brėdikio. Moters statula suo
miams primins Baltijos jūrą. Skulp
tūrą Kokolos miestui padovanojo su 
juo tamprius ryšius palaikantis Kap
sukas (Marijampolė). Dvi dekoraty
vines skulptūras iš Vilniaus gaus ir 
Erfurto apygarda R. Vokietijoje. 
“Draugystės” skulptūrą Erfurto 
miesto naujai aikštei kuria skulpto
rius K. Bogdanas, o skulptoriaus V. 
Vildžiūno kūrinys bus pastatytas 
Nordhauseno mieste.

PAŠTO PROBLEMOS
Visą Kanadą mėgsta šokdinti ka

ringoji paštininkų unija paslaugų 
sulėtinimu, legaliais ir nelegaliais 
streikais. Pasirodo, problemų su paš
tininkais turi ir vilniečiai, tik jiems 
netenka susidurti su streikais, kurių 
nepripažino ir nepripažįsta diktatū
rinė komunizmo santvarka. Vilnietis 
V. Labūnaitis “Tiesos” XII. 8 lai
doje skundžiasi: “Kelias į miesto 55- 
tą ryšių skyrių man gerai žinomas. 
Vis tenka ten užsukti, pranešti, kad 
štai tą ir tą dieną nepristatė spau
dos. Kiekvieną kartą — nuolankiai 
prašyti, kad laiškininkai teiktųsi at
nešti tai, ką privalo atnešti. Neseniai 
vėl negavau kelių dienraščio nume. 
rių”. V. Kst.

Instituto-muzėjaus aktų salėje, Jeruzalėje, įteikiami Pasaulio Tautų Teisuolių medaliai ir diplomai, kuriais apdo
vanota Baublių šeima per architektą Rostį Baublį. Iš kairės į dešinę: instituto dokumentacijos centro moksli
nė darbuotoja CHAJA LIFŠICAITĖ (buvusi Vilniaus “Minties” leidyklos istorinės literatūros redakcijos vedėja, 
redagavusi S. Binkienės knygą “Ir be ginklo kariai”), instituto-muzėjaus JAD VAŠEM valdybos narys AVRA- 
HAMAS KLIBANAS, archit. ROSTIS BAUBLYS, gyd. ŠLOMO RABINOVIČIUS ir Izraelio radijo koresponden
tas ŠLOMO VĖBERIS. Reportažas apie Baublių šeimos apdovanojimą buvo transliuotas hebrajų, jidiš, anglų, 
prancūzų, ispanų ir rusų kalbomis

g HAMILTON
LITUANISTINĖS MOKYKLOS 

Kalėdų eglutė buvo surengta Jauni
mo Centre gruodžio 18 d. Vysk. M. 
Valančiaus mokyklos mokiniai, va
dovaujami mokytojų, deklamavo, 
dainavo ir vaidino. Kalėdų senelis 
klausė vaikus, ar jie žiną iš kur jis 
yra atkeliavęs. Visi žinojo ir šaukė: 
“iš Lietuvos, iš Lietuvos ...” Už gra
žią lietuvių kalbą ir puikų pasirody
mą visi vaikai buvo apdovanoti Kalė
dų senelio atneštais gardumynais. 
Programą pranešinėjo IX sk. moki
nys Edv. Labuckas, o už paramą mo
kyklai dėkojo tėvui komiteto pirm. 
D. Vaitiekūnienė. Mokyklos vedėjas 
K. Mileris linkėjo visiems linksmų 
švenčių, prašydamas tėvus leisti vai
kus i lietuvišką mokyklą. Po atosto
gų pamokos prasidės sausio 8 d.

SPORTO KLUBAS Kovas dėkoja 
“Talkai” už finansinę paramą spor
tuojančiam Hamiltono jaunimui.

VIETOS DIENRAŠTIS “The Spec
tator” išspausdino platų straipsnį 
apie “Palangos” restoraną Vilniuje, 
pažymėdamas, kad jis yra labai mo

Hamiltono lituanistinės mokyklos mokiniai vaidina mokytojos A. Mikšienės 
ir mokytojos D. Grajauskaitės parašytą “Prakartėlę” Nuotr. J. Miltenio

Vienintelis lietuvių bankelis Kanadoje 
įsikūręs nuosavuose namuose —

Hamiltono Lietuvių Kredito Kooperatyvas

830 Main Street E., tel. 544-7125 L8M 1 L6 “TALKA”
Darbo valandos: pirmadieniais - ketvirtadie
niais nuo 10 iki 5 vai., penktadieniais nuo 
10 iki 7 vai., šeštadieniais nuo 9 iki 12 vai. 
Liepos - rugpjūčio mėn. ir prieš ilgus savait
galius šeštadieniais uždaryta.
Nemokama gyvybės ir asm. paskolų drauda. 
Nemokamas pilnas čekių patarnavimas.

Kapitalas — virš $10,000,000.

ST. CATHARINES, ONTARIO
LYGUS TUZINAS katariniečių 

dalyvavo Toronte vyskupo V. Briz- 
gio pagerbime jo 50 metų kunigys
tės sukakties proga. Tai palyginti 
gražus mūsiškių skaičius. Jubilėjus 
praėjo labai jaukioje, šviesioje nuo
taikoje. Buvo kas pamatyti, pasi
klausyti ir labai skaniai bei sočiai 
pasivaišinti. Visi grįžo namo pilni 
gražiausių įspūdžių.

PAVERGTŲ TAUTŲ ORGANIZA
CIJA žada pilnai remti lietuvių už
simojimus paminėti Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo 60 metų 
sukaktį. Planuojama surengti bend
rą visų tautybių pobūvį - diskusijas 
politiniais klausimais. Pobūvis nu
matomas rengti, kurioje nors salėje- 
restorane be jokio iš anksto numa
tyto mokesčio. Kas ką užsisakys, 
tiek ir mokės. Kas norės, galės pa
sitenkinti ir kavos puoduku. Lietu
viai turėtume iš anksto pasi
ruošti dalyvauti, nes kitataučių aky
se tai mūsų garbės diena. Oficialus 
Vasario 16 minėjimas priklausys 
nuo apylinkės valdybos, kuri dar 
turi būti sudaryta. Niekas neatsisa
kykime įeiti į valdybą, nes padėti 
pavergtai tėvynei kiekvieno pareiga.

Veikti visom pavergtom tautom 
iš vieno yra labai svarbu. Ši idėja 
vis labiau prigyja. Jau veikia PT 
org-ja Australijoje, o Čikagoje įvyko 
net pavergtų tautų kongresas. 

dernus, skirtingas nuo sovietinių, 
nors orkestro muzika primena gir
dėtą Niujorke 1960 m. Tas pats 
dienraštis pranešė nuteisimą Varšu
voje mirties bausme Viktoro Galva
nausko už nusikaltimus vokiečių 
okupacijos laikais Vilniuje. Jis 01- 
štyno (vok. Allenstein) teismo bir
želio mėn. buvo nuteistas 25 m. ka
lėjimo bausme, tačiau augščiausias 
teismas šią bausmę pakeitė mirties 
bausme. K. B.

KALĖDŲ SVEIKINIMUOSE pasi- 
,taikė keletas netikslumų: “Co-op 
trust realtor” skelbime turėjo būti 
dar B. Krono pavardė, o prie “The 
Olympia Beauty Centre” dar turėjo 
būti “and fashions”. Už klaidas at
siprašome.

METINIS HLŽ ir M. Klubo “Gied
raitis” zuikių balius bus 1978 m. sau
sio 21 d. Hamiltone. Meninę progra
mos dalį atliks Toronto “Volungės” 
dainos grupė, vad. L. Underienės. 
Bus puiki šokių muzika. Kviečiame 
visus rezervuoti minimą datą, o po
nias pasipuošti naujom sukniom.

Valdyba

MOKAME UŽ:
depozitus (P.C.A.) .......... 6%
santaupas 7 %
term, depozitus 1 m. 8 % % 
pensijų fondas .9 %

IMAME UŽ: 
asmenines paskolas .11% 
nekilo. turto pask. . 914%

KLB ST. CATHARINES APYLIN
KĖS VISUOTINIS susirinkimas įvy
ko 1977 m. gruodžio 4 d., dalyvau
jant labai nedideliam skaičiui žmo
nių. Vieni dirbo GM. fabrike, kad ir 
sekmadienį, nes čia fabrikai dirba 
daug viršvalandžių, kiti sirguliavo 
namuose, o treti, nežiūrint nuolat 
reiškiamo didelio patriotizmo, pasi
rinko dūlinti namo. Pasiliko tiek 
žmonių, kad nebuvo iš ko rinkti nau
jos valdybos, o senoji jau spėjo at
sistatydinti. Vėl padėtį sutiko gelbė
ti mūsų nepailstamas veikėjas A. 
Šalikas. Jis mėgins surasti žmones, 
kurie pasiryžtų ir toliau stumti mū
sų veiklos vežimą.

Buvusi valdyba gražiai veikė. Visi 
minėjimai buvo atlikti sėkmingai, 
iždas netuščias, Tautos Fondui su
rinkta $650. Valdyba pasižymėjo 
darniu, maloniu bendradarbiavimu. 
Visi nariai atliko savo pareigas la
bai gerai.

Susirinkime išryškėjo mintis: ko
kia bebūtų valdyba, privalo siekti 
gė'rų santykių su kiekvienu lietuviu, 
nes tik .tokiu būdu teįmanoma sėk
minga veikla. Mažoje bendruomenė
je negali būti taip, kad du lietuviai 
negalėtų sėsti prie vieno stalo, nega
lėtų nepasiduoti rankų, negalėtų 
vienas kito iparemti veikloje. Ne sau 
juk veikiame, bet mūsų visų tėvynei-, 
kuri neša sunkų vergijos jungą. Kor.

Winnipeg, Manitoba
VISUOTINIS KLB Winnipego 

apylinkės narių susirinkimas įvyko 
1977 m. gruodžio 11 d. lietuvių pa
rapijos salėje. Susirinko apie 30 na
rių. Buvo labai blogas oras. Nuo pat 
ryto stiprus vėjas su sniegu užpustė 
gatves, kurios pasidarė nebepraei- 
namos bei nepravažiuojamos.

Susirinkimą pradėjo pirm. J. De- 
mercckas. Pirmininkauti pakvietė 
Stasį Ramančiauską, o sekretoriauti 
— Ev. Fedarą. Perskaičius darbo
tvarkę, nutarta, kad pirmiausia bū
tų renkama valdyba. Atsistatydinus 
valdybai, Ev. Fedaras pasiūlė, kad 
nauja valdyba būtų sudaryta iš jau
nųjų. Iš jaunesnės kartos į susirin
kimą atvyko tik vienas Marijus Tim- 
mermanas. Po trumpų diskusijų pra
sidėjo siūlymas kandidatų. Atsirado 
tik keturi, ir tai beveik visi artinasi 
prie 50-tųjų metelių. Vargiai juos 
begalima skirti prie jaunimo. Buvę 
v-bos nariai — K. Strikaitis, J. Dria- 
nevičius, T. Timmermanienė ir V. 
Šerkšnys į naują v-bą įeiti griežtai 
atsisakė, be to, liko įžeisti už berei
kalingą kritiką. Nesant užtenkamai 
kandidatų, susirinkimą nutarta ati
dėti ir vėl jį šaukti sausio 15 d. tuoj 
po pamaldų lietuvių parapijos salė
je. Ev. Fedarui pavesta surasti pa
kankamai narių į naują valdybą.

ATGYJA BALTIEČIŲ FEDERA
CIJA. 1972 m. Baltiečių Federaci
jos Winnipego apyl. v-bos pirm. R. 
Poldsaar, estas, perdavė vadovavimą 
lietuviams. Tada pirmininku tapo 
Algis Januška, jn. 1973 m. birželio 
17 d. įvyko Baisiojo Birželio vežimų 
į Sibirą minėjimas, kurį surengė 
visos trys baltiečių tautybės. Minė
jimas pradėtas lietuvių Šv. Kazimie
ro šventovėje pamaldomis, kuriose 
gausiai dalyvavo visos trys tautybės 
su savo vėliavomis ir kalbėtojais. 
Prie Memorial Park paminklo mons. 
Izyk pasakė pagrindinę kalbą, kurios 
išklausė ne tik lietuviai, latviai, es
tai, bet ir daugelis svetimtaučių. Ju
dėjimo tvarką palaikė specialiai at
siųstas kariuomenės dalinys. Pra
džia veiklos buvo gana graži, ir nie
kas netikėjo, kad tai bus paskutinis, 
taip gražiai organizuotas minėjimas. 
Valdyba buvo rinkta dvejiem me
tam, bet iki šios dienos jokia orga
nizuota veikla nebepasireiškė. 1977 
m. šį klausimą pradėjo kelti lietu
vių parapijos klebonas kun. J. Ber- 
tašius ir apylinkės valdybos pirm. J. 
Demereckas. Buvęs Baltiečių F-cijos 
pirm. A. Januška, raštu paaiškino, 
esą supratęs, kad jo dvejų metų 
kadencija pasibaigusi, tad nieko šiuo 
reikalu ir nebedaręs. 1977 m. bir
želio 2 d. KLB Winnipego apyl. 
v-bos posėdyje, kuris įvyko J. T. 
Timmermanų bute, šis klausimas 
buvo nuodugniai persvarstytas. Nu
tarta atgaivinti Baltiečių Federaci
jos veiklą, kartu su latviais ir estais 
įtraukiant į ją labiau pasireiškusį 
latvių atstovą Ojans-Charles Ra- 
dowskį, o iš lietuvių pusės rekomen
duoti Viktoriją Daubaraitę ir lietu
vių jaunimo atstovą Marijų Timmer- 
maną. Tuojau buvo sušauktas Bal
tiečių F-cijos v-bos posėdis pas lat
viu atstovą Radowski, kur naujoji 
v-ba pasiskirstė pareigomis: pirm. 
Ojans-Charles Radowskis, vicepirm. 
H. Anniko, estas, sekr. Viktorija 
Daubaraitė, ižd. Marijus Timmerma- 
nas.

Lapkričio 30 d. apylinkės valdybos 
pirm. J. Demereckas kun. J. Berta- 
šiaus bute sušaukė Baltiečių F-cijos 
v-bos posėdį, kuriame oficialiai per
davė naujajai valdybai pinigus, kny
gas bei kitus dokumentus, likusius 
pas a.a. Baltiečių F-cijos ižd. Tadą 
Luką. Revizijos k-ja liko neišrinkta, 
bet reikia manyti, kad piniginius 
reikalus tikrins visų trijų tautybių 
bendruomenių revizijos komisijų at
stovai.

Iki šiol KLB Winnipego apylinkė 
visuotiniame narių susirinkime rink
davo atstovus į Baltiečių F-ciją, bet 
šiais metais atstovus paskyrė v-ba 
savo posėdyje, kad tik vėl susikli
juotų ir atgytų Baltiečių F-cija 
Winnipege, kuri jau 5 metai nebe
veikė. Sėkmės naujai valdybai!

K. Strikaitis
«■» O <>«■»<>«»<> <>«■» O <>«» O <>«»<>«»< O

NORITE SUSIPAŽINTI su “Tėviš
kės žiburių” savaitraščiu? Atsiųski
te savo adresą ir gausite juos kurį 
laiką nemokamai. Naujiem skaityto
jam "TŽ” pirmaisiais metais kainuo
ja tik $9.

JA Valstybės
CICERO LIETUVIAI 1977 m. 

gruodžio 4 d. prisiminė prieš 7 me
tus mirusį a.a. prel. M. Krupavičių. 
Mišias šv. Antano šventovėje laikė 
kun. dr. J. Prauskis, pamoksle at
skleisdamas didelius velionies nuo
pelnus krikščioniškajai ideologijai, 
lietuvių tautai ir jos valstybei. Aka
deminę dalį parapijos salėje įvadi
niu žodžiu pradėjo lietuvių krikščio
nių demokratų Cicero skyriaus pirm. 
M. Mickevičius. Paskaitą skaitė šios 
partijos veikėjas A. Kasiulaitis, at
vykęs iš Klevelando. Koncertinę 
akademijos programą atliko sol. V. 
Liorentas ir smuikininkas P. Dūda 
— simfoninio Čikagos orkestro na
rys. Solistams akompanavo muz. A. 
Jurgutis. Akademija užbaigta Tau
tos himnu.

ČIKAGOS JAUNIMO CENTRAS 
pirmųjų mirties metinių proga XII. 
13 surengė akademiją a.a. kompoz. 
VI. Jakubėnui. Paskaitininku buvo 
muz. A. Kučiūnas, savo duomenis 
iliustravęs fortepijonu bei garsiniais 
įrašais. Keletą VI. Jakubėno dainų 
padainavo sol. D. Stankaitytė, o jo 
kūrinį “Baltųjų laumių šokis” atliko 
pianistas A. Kučiūnas.

LOS ANGELES LIETUVIAI Šv. 
Kazimiero parapijos salėje susitiko 
su naujuoju Lietuvos garbės konsu
lu inž. V. Čekanausku, pakeitusiu 
mirusį garbės konsulą J. Bielski. 
Prie iškilmių stalo susirinko 400 da
lyvių, kuriuos sukvietė rengėjų ko
mitetas, vadovaujamas pirm. A- Tu
mo. Kalbėtojų tarpe buvo gen. Lie
tuvos konsulas Niujorke A. Simu
tis, pabrėžęs kons. inž. V. Čekanaus
ko oficialaus pripažinimo istorinę 
reikšmę Lietuvos laisvės kovoje. 
ALTos pirm. dr. K. Bobelis kalbėjo 
apie visuomeninių veiksnių įtaką 
diplomatinių Lietuvos pozicijų tęsti
numo užtikrinimui. Naująjį konsulą 
sveikino net 27 organizacijų atstovai, 
o neolituanų atstovas R. Molokas 
konsulo reikalams įteikė $1.000, Vla
das ir Alfa Pažiūros — $200, Los 
Angeles lietuviai — rašomąją ma
šinėlę su lietuvišku šriftu. Šv. Ka
zimiero parapijos klebonas prel. J. 
Kučingis konsulato reikalam pažadė
jo specialią rinkliavą šventovėje. Są
moju paįvairintą padėkos žodį tarė 
garbės konsulas inž. V. Čekanaus
kas.

A.a. KUN. PETRAS DAGYS, lie
tuvių evangelijos parapijos klebo
nas, po ilgos ligos mirė Niujorke 
1977 m. gruodžio 3 d. Atsisveikinime 
su velioniu kalbėjo gen. Lietuvos 
konsulas A. Simutis, lietuvių pran
ciškonų vienuolyno vadovas kun. P. 
Baltakis, OFM, M. Lietuvos Bičiu
lių Draugijos vardu — A. Koncė, LB 
Woodhaveno apylinkės — K. Bač- 
kauskas. Atsisveikinimui vadovavo 
M. Brakas.

KALIFORNIJOJE GYVENANTIS 
TĖVAS stengiasi atsikviesti iš okup. 
Lietuvos savo sūnų Romą Giedrą, 
kuris už nesėkmingą bandymą pa
bėgti Švcdijon buvo gavęs ketverius 
metus kalėjimo. Dabar jis jau yra 
grįžęs iš Sibiro ir viešai atsisakęs 
Sovietų Sąjungos pilietybės. Iškvie
timo. formalumus padeda sutvarkyti 
LB apygardos valdybos narys. A. 
Adomėnas.

Argentina
ARKIV. JURGIO MATULAIČIO, 

MIC, 50 metų mirties sukaktį Bue
nos Aires lietuvių kolonija paminėjo 
1977 m. lapkričio 20 d. religiniu kon
certu Aušros Vartų parapijos šven
tovėje. Dviejų dalių J. S. Bacho kū
rinių rečitalį atliko vargonininkas 
R. D. Juarez. Su naujai paruoštomis 
giesmėmis programoje taipgi dalyva
vo jaunoji sol. Adriana Jocytė iš 
Berisšo, Susivienijimo Lietuvių Ar
gentinoje mergaičių ansamblis “Ži
butės” su savo vadovu dr. J. Sima- 
nausku, kuris yra baritonas. Pasta
rasis įsijungė į mergaičių giesmes 
kartu su bosu A. Slančiausku, vėliau 
pagiedojusiu porą solo giesmių. A. 
Mičiūdo paruoštą paskaitą apie ar- 
kiv. J. Matulaičio, MIC, gyvenimą 
bei veiklą skaitė lituanistinės Auš
ros Vartų mokyklos mokytoja Kris
tina Castosa, ištraukas iš arkivysku
po dienoraščių — visuomenininkas 
Z. Juknevičius. Po koncerto konce- 
lebracinėmis Mišiomis buvo paminė
tos Šv. Cecilijos choro veiklos meti
nės. 1977 m. įnirusios choristės pa
gerbtos vainiko padėjimu prie lie
tuviško kryžiaus parapijos kiemely
je. Iškilmė baigta parapijos salėje 
Šv. Cecilijos choro paruoštomis vai
šėmis.

SOL. VIRGILIJUS NOREIKA, Vil
niaus operos tenoras, 1977 m. spalio 
18 — lapkričio 27 d.d. viešėjo Bue
nos Aires mieste ir net keliuose 
spektakliuose “Colonc” teatre atliko 
Lenskio vaidmenį P. Čaikovskio ope
roje “Eugenijus Oneginas”. Jo part
neriais buvo viena čekoslovakė solis
tė ir vienas solistas iš Brazilijos. 
Kaikuriuos spektaklius stebėjo ir ne
mažas skaičius Argentinos lietuvių. 
Teigiamo įvertinimo sol. V. Norei
ka susilaukė “Clarin”, “La Prensa” 
ir “La Nacion” dienraščiuose.

ALAUS ŠVENTĖJE, kuri kasmet 
rengiama Gen Belgrano mieste, Kor
dobos provincijoje, gražiai pasirodė 
Buenos Aires ‘Lietuvių Centro an
samblis “Inkaras”. Tautiniai jų šo
kiai buvo įtraukti net į trijų dienų 
programas. Už gražų jų atlikimą in- 
kariečiai gavo dovaną. “Inkaro” šo
kėjus globojo Gen. Belgrano mieste 

gyvenantys Juozas ir Marija Zavic- 
kai.

Australija
ŠEŠTAJAI TAUTINEI LIETUVIŲ 

skautų stovyklai Viktorijos vyriau
sybė paskyrė $5.000. čekį Baliui 
Stankūnevičiui įteikė pats premje
ras J. Halmer, dalyvaujant ministe- 
riui etniniams reikalams W. Jonai. 
Pastarasis pasveikino lietuvius su 
šiuo gražiu renginiu.

MELBURNO LIETUVIŲ NAMAI 
paminėjo savo vekilos dvidešimtme
tį. Mintis įsigyti nuosavą pastogę ki
lo 1950 m. vasario 16 d. Melburno 
Lietuvių Draugijos susirinkime. Bu
vo nutarta įvesti 5 svarų vertės Še
rus. 1956 m. vasario 26 d. lietuviškai 
pastogei parinktas Melburno Lietu
vių Klubo pavadinimas, išrinkta 
pirm. J. Kuncaičio vadovaujama ta
ryba. Klubo įstatai įregistruoti 1957 
m. gruodžio 11 d., kai steigiamo klu
bo pirmininku buvo- prof. A. Kabai- 
la. Nedideli namai Melburno Thorn- 
bury priemiestyje buvo įsigyti 1958 
m. balandžio 24 d. Už juos, vertinant 
dabartiniais doleriais, sumokėta $13.- 
200. Po trejų metų šis pastatas bu
vo parduotas už $16.500, o dabarti
niai namai Š. Melburne nupirkti 
1965 m. spalio 11 d. už $55.000. Vė
liau juose buvo įrengta priestato pa
vidalo salė, gautas nuolatinis leidi
mas alkoholiniams gėrimams. Dvide
šimt metų Melburno Lietuvių Klu
bui sukako 1977 m. gruodžio 11 d. 
Jis dabar turi 532 narius, o jo pa
statai verti $400.000. Skolos tėra li
kę $17.260. Klubo tarybai dabar va
dovauja V. Ališauskas.

SEKMADIENINĖ MELBURNO 
LIETUVIŲ PARAPIJOS mokykla 
mokslo metus užbaigė 1977 m. gruo
džio 4 d. specialiomis pamaldomis ir 
pirmąja vaikų Komunija. Vaišės įvy
ko Lietuvių Namuose su mokinių 
atlikta programa, šiais mokslo me- 

. tais mokyklą lankė 64 mokiniai, su
skirstyti į šešis skyrius ir du jauni
mo kursus. Baigimo pažymėjimus 
gavo antrojo jaunimo kurso septy
nios mergaitės: V. Žemaitytė, R. 
šaulytė, G. Pranckūnaitė, D. Pike- 
lytė, A. Vaičaitytė, B. Mačytė ir L. 
Mucieniekaitė. Su jomis atsisveiki
no kurso dėstytoja J. Žitkevičienė ir 
mokyklos globėjas kun. Pr. Vaseris, 
o jų vardu padėkos žodį tarė G. 
Pranckūnaitė.

Britanija
SĄŽINĖS KALINIŲ SEKMADIENĮ 

Londono lietuviai 1977 m. gruodžio 
4 d. paminėjo klebono kun. dr. J. 
Sakevičiaus, MIC, atnašautomis pa
maldomis ir pamokslu, kuriuo jis 
priminė lietuvius sovietiniuose kalė
jimuose, citavo N. Sadūnaitės kalbą 
teisme. Lietuviškas giesmes giedojo 
J. Černio vadovaujamas choras. Tą 
pačią dieną sąžinės kaliniai buvo pri
siminti ir Westminsterio katedroje. 
Organizacija “Aid to the Church in 
Need” vieną koplyčią pavertė kalė
jimo cele, kurioje net 12 valandų 
praleido Nijolę Sadūnąitę vaizdavu
si jaunuolė Joanna. Nash. Toje celė
je buvo surengta Kenčiančios Bend
rijos paroda Su informacine medžia
ga ir N. Sadūnaitės paveikslu. Lan
kytojai buvo kviečiami pasirašyti pe
ticiją L. Brežnevui, reikalaujančią 
laisvės N. Sadūnaitei. Tarp išstatytų 
spaudinių buvo vysk. V. Brizgio “Re
ligion’s Conditions in Lithuania un
der Soviet Russian Occupation” su 
vysk. V. Borisevičiaus, arkiv. M. Rei
nio, arkiv. T. Matulionio, vysk. P. 
Ramanausko nuotraukomis, R. J. 
Kriokaus “Lithuanian Catholics un
der the Knout”, vyks. J. Steponavi
čiaus laiškas Sovietų Sąjungos val
džiai. Apie 2.000 egz. šios medžiagos 
parūpino Lietuvių Katalikų Religinė 
Šalpa iš Niujorko. Panašų skyrių, su 
paroda katedroje taipgi turėjo .ir 
“Amnesty International”. Tarp šio 
skyriaus rodinių buvo L. Aleksieje- 
vos telegrama “Amnesty Internatio
nal” organizacijai, prašanti pagalbos 
mūsų vyskupams — J. Steponavičiui 
ir V. Sladkevičiui, kuriems sovietinė 
valdžia neleidžia atlikti religinių pa
reigų.

Lenkija
“T R Y B U N A L U D U”, kom

partijos oficiozas, 1977. XI. 7 iš
spausdino plačią informaciją apie 
partinę-valstybinę Lenkijos delega
ciją, apsilankiusią Lietuvoje. Apie 
Vilnių nieko nerašo, tik pamini, kad 
ji ten buvo sutikta augštųjų Lietu
vos pareigūnų. Daugiausia rašo apie 
Kauną, kur gyventojai ją sutikę su 
daugeliu lenkiškų transparentų. 
Lenkijos delegacija taip pat aplan
kiusi Kėdainių rajone esančią La
būnavą, kur vietinių gyventojų bu
vo pasveikinti lenkų kalba. Ten bu
vę labai nuoširdžiai priimti, nes esa
ma nemažai ir lenkiškų šeimų.

’ LIETUVIŲ KULTŪROS NAMUO
SE Punske surengtą lietuviškos dai
nos konkursą I-VIII klasių moki
niams laimėjo: J. Mačionytė, R. 
Marcinkevičiūtė, O. Vaicekauskaitė 
iš Navininkų mokyklos, R. Drūtytė 
ir K. Venslauskas iš Punsko mokyk
los. Varžėsi 31 mokinys iš Navinin
kų, Pristavonių, Krasnavo ir Punsko 
mokyklų.

SEINŲ KULTŪROS NAMUOSE 
praėjusią vasarą buvo surengta daug 
lankytojų susilaukusi lietuviškų au
dinių paroda. Jai buvo parūpinti 37 
rodiniai, surinkti iš vietinių lietuvių.



Dabartinė Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos valdyba Toronte. Iš kairės pirmoje eilėje: Jūra šeškutė, Dainora 
Juozapavičiūtė, Rūta Ccpaitytė, Kristina Parėštytė, Reginna Knox; antroje eilėje: pirm. Gabija Juozapavičiūtė, Ro
mas Puteris, Vaida Kuprevičiūtė-Jay, Almis Kuolas Nuotr. A. šeškaus

Pasaulio lietuvių jaunimas: kas atlikta.
kas planuojama

Paremkime jaunojo 
Bražinsko studijas!

Penkiolikos metų lietuvis 
jaunuolis Algirdas Bražinskas, 
staigių gyvenimo posūkių buvo 
išrautas iš gimtosios žemės, še
šerius metus izoliuotas visiškai 
svetimoje šalyje, septynerius 
metus iš eilės pergyveno mirti
nus pavojus bei nepaprastus 
sunkumus kelyje iš pavergtos 
tėvynės Lietuvos į laisvę. Da
bar atėjo laikas pagalvoti apie 
ateitį. Koks tas kelias bus ir 
kur jis tą jauną tautietį nuves, 
negali nerūpėti kiekvienam lie
tuviui, kuris bent kiek 'ieloi 
lietuviško jaunimo ir upianiu- 
lietuviškos veiklos ateitimi.

Grupė Los Angeles lietuvių 
jaunimo, besisielojančio jo atei
timi, gruodžio 16 d. susirinko 
adv. Žibutės Brinkienės namuo
se ir atidžiai išklausė praneši
mo. A. Bražinskas papasakojo 
apie dabartinę sunkią savo pa
dėtį ir troškimą siekti mokslo. 
Okupuotoje Lietuvoje jam bu
vo užtrenktos durys į universi
tetą, nes jo senelis žuvo kaip 
partizanas, o tėvelis buvo per
sekiotas už patriotinę veiklą. 
Dabar jisai po sunkių egzaminų 
yra priimtas į UCLA (Univer
sity of California at Los Ange
les) ir nori studijuoti teisę. 
UCLA yra viena geriausių 
augštųjų mokyklų, kur patenka 
tik gabiausi’ studentai. Tačiau 
mokslas tenai yra susijęs su 
tam tikromis išlaidomis. Be to, 
prisideda pragyvenimo išlaidos. 
A. Bražinskas neturi darbo lei
dimo ir todėl negauna jokių 
pastovių pajamų. Tad be bro
liškos lietuvių visuomenės pa
ramos jo kelias į mokslą būtų 
neįmanomas.

Susirinkusieji Los Angeles 
lietuviai apsvarstė iškilusį šal
pos reikalą. L. Reivydas pažy
mėjo, kad A. Bražinskas yra 
jaunas, gabus lietuvis patrio
tas, galįs daug pasidarbuoti lie
tuvių tautos labui. Anot jo, in
vestavimas į A. Bražinsko 
mokslą grįš šimteriopai. Susi
rinkusieji lietuviai nutarė su
organizuoti Algirdo Bražinsko 
Mokslui Remti Komitetą, ku
riam vadovauti buvo išrinkti: 
pirm. inž. Vytautas Vidugiris, 
sekr. Kazimiera Matjošaitienė,

i JAUNIMO KONGRESAS EUROPOJE
“Į visuomeninį gyvenimą žen

gia po Antrojo pasaulinio karo 
subrendę lietuviai. Jų tautinę 
sąmonę ir vertybių sistemą są
lygoja socialinė, politinė ir kul
tūrinė patirtis, sukurta jau išei
vijoje. Ši patirtis iš esmės ski
riasi nuo tos, kuri formavo kar
tas, augusias Lietuvoje.

Jaunimui yra sunku organiš
kai įsijungti į jam svetima pa
tirtimi pagrįstą veiklą; pilnas 
išeiviu nenybės išvystymas 
reikalauja aktyvaus dalyvavimo 
dviejose visuomenėse — lietu
viškojo ir gyvenamo V“ 'n

IV-TG. lSA
VIŲ JAUNIMO KONGRESO 
TIKSLAS: naujai pagrįsti ir 
įprasminti jaunimo dalyvavimą 
išeivijos veikloje!”

Meiklejohn: mokslo laiptais kopiant

vicepirmininkai — Rūta Šakie
nė, Liudas Reivydas ir Antanas 
Skirius. Komiteto pagrindinis 
tikslas — telkti reikalingą fi
nansinę paramą A. Bražinsko 
studijoms UCLA universitete. 
Komitetas savo atsišaukimais 
bei laiškais kreipiasi į viso lais
vo pasaulio lietuvius, prašyda
mas savo aukomis šį kilnų tikslą 
paremti, o taip pat organizuoti 
panašius komitetus arba rėmė
jų būrelius kitose vietovėse.

Visus laiškus, pasiteiravimus 
bei aukas prašome siųsti šiuo 
adresu:

Algirdo Bražinsko Mokslui 
Remti Komitetas, c/o adv. Nida 
Z. Brinkis, P.O. Box 6093, Tor
rance, CA. 90504, USA.

Vyt. Vidugiris

Šį tikslą patvirtino IV-tojo 
PLJK rengėjų komiteto nariai 
Huettenfelde, Vakarų Vokieti
joje, 1977 m. lapkričio 5 d.
KETVIRTASIS PASAULIO LIETU

VIU JAUNIMO KONGRESAS 
įvyks 1979 metais nuo liepos 11 iki 

29 dienos Europoje.
IV-tojo PLJK rengėjų komitetas 

posėdžiavo 1977 m. lapkričio 5 d. 
Huettenfelde, lietuvių Vasario 16 
gimnazijoj, ir numatė sekančią kon- 
grc;o eigą.

1979. VII. 11 — 1979. VII. 18: kon. 
gresinė stovykla (galės dalyvauti vi
sas lietuvių jaunimas; tikimasi 500 
dalyvių). Si ’’ į. - 1 I.bido
no, “Royal Holloway College”.

1979. VII. 14: oficialus kongreso 
atidarymas Londone, “Queen Eliza
beth Hali”. Kviečiama visa lietuvš- 
ka visuomenė.

1979. VII. 19 — 1979. VII 27: stu
dijų dienos Altenberge, prie Koel- 
no, V. Vokietijoje; galės dalyvauti 
tik jaunimo rinkti atstovai.

1979. VII. 27 — 1979. VII. 29: iš
kilmingoji kongreso dalis ir uždary
mas Koenigsteine prie Frankfurto 
ir Frankfurte, V. Vokietijoje; kvie
čiami visi lietuviai. Numatyta — ta
lentų vakaras, parodos, uždarymo 
aktas ir supažindinimas su studijų 
dienų rezultatais, koncertas, banke
tas ir iškilmingos pamaldos.

IV Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongreso rengėjų komiteto adresai.

Prezidiumas: pirm. Andrius Šmi
tas, vicepirm. Afredas Lucas, reika
lų vedėjas Kęstutis Ivinskis, ižd. Ro
mas Šileris, sekr. Raimonda Šreifel- 
daitė.

Būstinės adresas: 4. Weltkongress 
der litauischen Jugend, c/o Kęstu
tis Ivinskis, Oppelner Str. 61, 5300 
Bonn 1, W. Germany.

Studijinės ir akademinės progra
mos komisija: Vincas Bartusevičius, 
Danziger Str. 73, 5560 Wittlich, W. 
Germany.

Kultūrinės programos komisija: 
Kristina Pauliukevičiūtė, Rubinstr. 
5, 8000 Muenchen 50, W. Germany.

Technikinė komisija (rūpinasi pa
talpomis ir kt.): Vingaudas Damijo
naitis, Sudetenstr. 30, 6301 Weber- 
tal/Rotheim, W. Germany.

Lėšų telkimu rūpinasi Vokietijos 
Lietuvių Bendruomenės valdyba 
(Romuva, 6840 Lampertheim - Huet- 
tenfeld).

Aukas prašome siųsti į sekančią 
sąskaitą: 4. Weltkongress der litau
ischen Jugend. Konto Nr. 8.9257.04. 
Volksbank Kreis Bergstrasse, Bank- 
leitzahl 553 915 00, 6840 Lampert
heim, W. Germany.

Dažnai girdime klausiant: “Kas 
yra Kanados Jaunimo Sąjungos 
arba JAV LJS pirmininkas ir 
kas yra Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Sąjunga? Ar tai ne vienas 
ir tas pats dalykas?” Pasirodo, 
kad yra neaiškumų šiuo reikalu.

Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos valdybos pirminin- 
ką/ę išrenka pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresas, kuris nusta
to valdybai veiklos gaires savo 
nutarimais. Jaunimo kongresai 
rengiami kas ketveri ar penke- 
ri metai. Dažnumą nustato jau
nimo kongresas. Dabartinė PL 
JS pirmininkė Gabija Juozapa
vičiūtė ir valdyba yra Toronte. 
Kanada apsiėmė PLJS vadova
vimą perimti trečiajame pasau
lio lietuvių jaunimo kongrese 
Pietų Amerikoje. Jos terminas 
baigiasi 1979 m. vasarą su ket
virtuoju jaunimo kongresu, kur 
bus išrinkta nauja valdyba.

Kanados LJS pirmininkas yra 
Paulius Kuras. Jo pirmininkau
jama valdyba sudaryta iš To
ronto ir Londono, Ont., lietuvių 
jaunimo. Kanados LJS valdybą 
išrenka ir veiklai nustato gaires 
Kanados Lietuvių Jaunimo Są
jungos suvažiavimas. Suvažiavi
muose dalyvauja KLJS taryba, 
kuri renkama su Kanados L. 
Bendruomenės taryba, t.y. tuo 
pačiu metu. Tarybos ir valdybos 
rinkimai vyksta kas treji metai, 
nors suvažiavimai nustatyti 
veiklai planą vyksta kasmet. Pa
našiai tvarkosi ir JAV L. Jauni
mo Sąjunga. Dabartinė JAV 
LJS pirmininkė Birutė Zdanytė 
ir valdyba yra Hartforde, Conn.

Be to, Lietuvių Jaunimo Są
jungos veikia: V. Vokietijoje 
(pirm. Rainis Valiūnas, Vasario 
16 gimnazijoje), Švedijoje (Ma
rytė Ceginskaitė), Prancūzijoje 
(Sigita Kondrotaitė), Australijo
je (Birutė Prašmutaitė), Vene- 
uelojc (Aras Mažę Brazili

joje (Arnaldas Zizas), Urugva
juje (įneš Kamandulytė), Argen
tinoje (Nelida Burbaitė), Ko
lumbijoje (Kęstutis S 1 o t k u s ). 
Paskirų kraštų jaunimas tvar
kosi pagal jam palankiausias 
sąlygas ir organizuojasi sava
rankiškai. Bendras viso pasau
lio jaunimo veiklos planas, ku
ris nurodo veiklos gaires vi
siems kraštams, nustatomas Pa
saulio Lietuvių Jaunimo kongre
so studijų dienose.

Šiame straipsnyje norime pa
teikti tiktai Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos valdybos at
liktus darbus ir veiklos planus 
ateičiai. Nors tikimasi, kad 
kraštų LJS seka PLJS pavyz
džiu įvairiose veiklos srityse, tai 
nereiškia, kad ši veiklos apžval
ga apima visų kraštų LJS veik
lą- .

Veikla praeityje
Vykdydama trečiojo pasaulio 

lietuvių jaunimo kongreso nuta
rimus, PLJS valdyba pasiskirstė 
pareigomis pagal veiklos sritis, 
jose pastoviai dirba, įjungda
ma ir vienkartinius projek
tus. Pastovių darbų sąraše 
yra PLJS informacijos biulete
nio leidimas, kuris siunčiamas 
kas du mėnesiai visų kraštų LJ 
S-gos vienetams ir lietuviškai 
spaudai. Kadangi kaikurioje 
spaudoje, kuriai biuletenis bu
vo siunčiamas, pasigesta jo 
informacijos naudojimo, siunti
mas po metų ir pusės buvo nu
trauktas. Mat, reikia taupyti ne
mažas pašto išlaidas, jeigu ma
tyt, kad iš to nėra rezultatų. 
Taip pat palaikomi ryšiai su 
kraštais laiškais, telegramomis 
bei asmenų siuntimu talkinti 
veikloje. Gavus prašymus, 
siunčiama medžiaga stovykloms, 
susirinkimams ir t.t. Deja, tokių 
prašymų kol kas nedaug gauta. 
Tikimasi, jie nukreipiami į PLB 
valdybos lituanistikos skyrių.

Palaikomi ryšiai su VLIKu ir 
PLB valdyba. PLJS atstovai da
lyvavo kaip svečiai jau dviejuo
se metiniuose VLIKo seimuose. 
PLJS pirmininkė yra kooptuota 
PLB valdybos nare. PLJS val
dyba posėdžiauja kas mėnesį. 
Stengdamasi sutelkti savo veik
lai lėšų, rengia koncertus, skel
bia šokolado pardavimo vajų. 
Lėšos veiklai daugiausia ateina 
iš .PLB valdybos ir iš Kanados 
lietuvių bankelių.

Svarbiausia funkciją lietuviš
ko auklėjimo srityje atlieka PL 
JS Ryšių Centras, kurio būstinė 
yra Čikagoje ir kuriam vado
vauja Mindaugas -Pleškys. Ry
šių Centras kasmet rengia litua
nistinių studijų savaites, kurio
se nagrinėjama lietuvių kalbo
tyra, tautosaka, literatūra, isto
rija, visuomeniniai klausimai. 
Tai universiteto lygio kursai, už 
kuriuos gaunami kreditai. Litu
anistinėse savaitėse skatinami

dalyvauti ir kitų kraštų jaunuo
liai. Tai labai svarbus ilgalaikis 
Ryšių Centro darbas. Deja, kas
met lituanistinės savaitės bai
giamos su finansiniu deficitu.

PLJS valdyba atliko visą eilę 
specifinių darbų įvairiose srity
se.

Kultūrinėje srityje pirmą kar
tą Siaurės Ameriką supažindi
no su trimis talentais: Adriana 
Jocyte iš Argentinos, Ričardu 
Daunoru ir Violeta Rakauskaite 
iš V. Vokietijos.

Politinėje srityje: pagal tre
čiojo kongreso nutarimą suren
gė kartu su VLIKu Niujorke 
jaunimo politinės veiklos kon
ferenciją, kurioje dalyvavo 40 
jaunuolių; surengė žmogaus tei
sių klausimu demonstraciją Va
šingtone 1977 m. rugsėjo 24 d.; 
paruošė memorandumą Belgra
de dalyvaujantiems kraštams 
jaunimo teisių pažeidimo reika
lu; išleido du “Kovos” nume
rius (jaunimo pasisakymai poli
tiniais klausimais) ir, pagal 
kongreso nutarimą, sudarė PL 
JS politinės veiklos komisiją: 
koordinatorius Viktoras Nakas, 
Asta Banionytė-Conner, Myko
las Drunga.

Bendradarbiavimo su kraš
tais srityje nusiuntė veiklos
talkininkes bendrom jėgom su 
PLB valdyba į Pietų Ameriką: 
Rasą Lukoševičiūtę į Argenti
ną ir Braziliją, Marytę Damb- 
riūnaitę — Venecuelą ir Ko
lumbiją. PLJS pastangomis į 
Anglijos jaunimo stovyklą tal
kininke nuvyko Rusnė Baltru
šaitytė iš Detroito. PLJS glo
boje per jaunimo stovyklas
1977 m. vasarą, talkinant skau
tams ir ateitininkams, JAV LJS 
ir KLJS valdyboms, keliavo iš 
Pietų Amerikos 6 asmenys, 
mokydamiesi vadovavimo ir li
tuanistikos.

Ketvirtojo jaunimo kongreso 
reikalais: V. Vokietijon ir Ang- 
lijon vieną kartą pasitarimams 
su rengėjų komitetu buvo nuvy
kusi PLJS pirmininkė. 1977 m. 
vasario mėnesį PLJS pastango
mis buvo atvykęs pasitarimams 
PLJK rengėjų komiteto pirm. 
Andrius Šmitas iš Vokietijos. 
Rūpindamasi sutelkti pakanka
mai lėšų kongreso rengimo dar
bams Vokietijoje bei Šiaurės 
Amerikoje, PLJS surengė kon
certus, kurių pelnas skirtas kon
gresui.

Žinios iš jaunimo sąjungų 
kraštuose: kas du ar tris mėne
sius PLJS valdybą pasiekia jau
nimo leidiniai: V. Vokietijos 
“Jaunimo Balsas”, “Argentinos 
Jaunimo Balsas”, Kanados LJS 
žiniaraštis, JAV LJS aplinkraš
tis, Kolumbijos jaunimo laik
raštėlis.

Nors pradžia visada nėra 
lengva, atrodo, PLJS valdybos 
bei kraštų veikloje yra padary
ta nebloga pradžia, jaučiant rei
kalą bei pareigą vykdyti trečio
jo pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso nutarimus.

ATEITIES PLANAI
Nors visų situacijų, reikalau

jančių akcijos, negalima prama
tyti, tenka veikti tose srityse, 
kurios reikalauja didžiausio dė
mesio šiuo metu. Peržvelgus PL 
JS valdybos posėdžio protokolą, 
šiemetiniai uždaviniai pasidaro 
aiškūs.

Didžiausio dėmesio šiais me
tais pareikalaus trys projektai: 
antroji politinės jaunimo veik
los konferencija, Pasaulio Lie
tuvių Dienos Toronte ir jauni
mo kongresas — atstovų rinki
mai, programų planavimas ir 
lėšų telkimas.

Antroji politinės jaunimo 
veiklos konferencija numatyta
1978 m. kovo mėnesį. Tam

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos iniciatyva surengtoje baltiečių demonstracijoje Vašingtone 1977 m. rugsėjo 
24 d. VLIKo pirm. dr. J. K. Valiūnas ir PLJS valdybos narys bei politinės veiklos koordinatorius Vikt. Nakas. 
Toje demonstracijoje buvo reikalaujama žmogaus teisių respektavimo Baltijos kraštuose Nuotr. A. Dudaravičiaus

tikslui kalėdinių atostogų metu 
Toronte pasitarimui susirinko 
PLJS politinės veiklos komisija
kartu su Kanados ir JAV kraš
tų pirmininkais bei politinės 
veiklos koordinatoriais. Tiki
masi sudaryti kviestinių jau
nuolių sąrašus, nes skaičius ri
bojamas 50 asmenų, paruošti 
konferencijai programą, įver
tinti demonstraciją Vašingtone.

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės seiman kviečiami ir PL 
JS atstovai. PLJS valdybos nu
tarimu, jaunimo interesams ja
me atstovauti kviečiami visų 
kraštų LJS pirmininkai arba jų 
įgaliotiniai. Seimo proga PLJS 
valdyba yra numačiusi atskirus 
pasitarimus. Bus svarstomos 
veiklos problemos kraštuose 
bei pradedamas konkretus pa
siruošimas IV jaunimo kongre
sui. Aišku, LJS pirmininkų pa
siruošimu dalyvauti PLB seime 
bei LJS pasitarimuose turi iš 
anksto rūpintis PLJS valdyba, 
kad atvažiavus tiek kelio laikas 
būtų kuo naudingiau praleistas.

Nuo 1978 m. sausio 1 d. lie
ka tik metai su puse iki ketvir
tojo pasaulio lietuvių jaunimo 
kongreso. Sekančiais metais tu
rės kraštuose LJS pravesti jau
nimo kongreso atstovų rinki
mus ir pasirūpinti, kad jie tin
kamai pasiruoštų dalyvauti 
kongrese bei atstovauti savo

Jaunimą turi remti
Lietuviškoje visuomenėje yra 

daug jaunų akademikų, jaunų 
profesijonalų, kurie dalyvavo 
jaunimo kongresuose, stovyklo
se, suvažiavimuose. Kai ateina 
laikas kalbėti lėšų telkimo klau
simais ar paremti PL Jaunimo 
Sąjungos darbus bei artėjantį 
jaunimo kongresą, kažkaip juos 
aplenkiame ir kalbame apie vy
resniuosius, kurie turėtų jauni
mui aukoti. Jeigu 30-40 m. am
žiaus asmenys tikrai tikėjo sa
vo darbu, kai veikė jaunimo 
gretose, ar nederėtų jiems sa
vo pasitikėjimą jaunesniųjų pa
stangomis parodyti, suteikiant

DĖKOJAME MARYTEI UŽ TALKĄ
Praėjusią vasarą Pasaulio Lie

tuvių Jaunimo Sąjunga siuntė 
Marytę Dambriūnaitę iš Vašing
tono į Pietų Ameriką talkinti 
Kolumbijos ir Venecuelos jau
nimo stovyklose. Dėkodami Ma
rytei už pavyzdingą darbą, no
rėtume trumpai apibūdinti jos 
kelionę ir parodyti visiems, ku
rie buvo pareiškę norą talkinti, 
ką iš tikrųjų reiškia toks įsipa
reigojimas ir ko yra tikimasi iš 
pasiųsto jaunuolio-ės.

Pirmiausia, žmogus turi būti 
labai lankstus. Prieš išvykda
ma, Marytė neturėjo laiko išsa
miai pasiruošti. Ten atsiradusi, 
ji turėjo greitai apsiprasti ir 
pritapti prie skirtingų papročių 
ir sąlygų. Reikia atsiminti, kad 
dauguma jaunimo, kurie susi
rinko į stovyklas, visai nemo
kėjo lietuviškai, o kaikurie iš 
viso pirmą sykį tokioj stovykloj 
dalyvavo. Tad Marytei reikėjo 
daug kantrumo, vaizduotės ir 
sugebėjimo pravesti ne tik žai
dimus, bet ir rimtesnius užsi
ėmimus.’

Nuvykęs jaunuolis turi gerai 
mokėti lietuvių kalbą. Vienas 
iš Marytės uždavinių buvo vado
vauti kalbos kursams. Kolum
bijos stovykloje ji dirbo su tais, 
kurie šiek tiek mokėjo lietuviš
kai, o Venecueloje ji surengė 
mažus kurselius 7-14 m. am
žiaus vaikams. Ji taip pat prisi
dėjo prie dainorėlių ir žodynė
lių leidimo.

kraštui. PLJS valdyba nustatys 
atstovų rinkimams gaires. Di
džiausias rūpestis bus rasti kon-
greso finansų komitetui pirmi
ninką, kad kuo greičiau būtų 
pradėtas lėšų telkimo darbas. 
Europoje veikiantis rengėjų ko
mitetas, tikimasi, pradės nuolat 
informuoti spaudą apie rengi
mo eigą, kongreso programas 
bei renginius. Tam tikslui nau
dotinas PLJS Ryšių Centras. 
Numatyti ir kiti koncertai kon
greso naudai.

Salia minėtų specifinių dar
bų, kartu tęsiami ir ilgalaikiai 
darbai veiklos, kuri buvo minė
ta šio straipsnio pradžioje.

Tokie praeities ir ateities PL 
JS darbai. Manome, kad pakan
kamai šiuo straipsniu painfor
mavome lietuviškąjį jaunimą 
bei vyresniąją kartą, kuri mums 
patikėjo savarankiškai tvarkyti 
išeivijos lietuvių jaunimo veik
lą. Tikimės, kad visi, vertinda
mi jaunimo sąjungos veiklą, į 
ją žiūrės teigiamai. Jaunimas, 
savarankiškai veikdamas lietu
viškosios bendruomenės rėmuo
se, parodė, kad savo tėvų įdieg
tų vertybių nėra atsisakęs ir 
kad yra pakankamai susipratęs 
lietuviško darbo reikaluose. Ti
kimės taip pat, kad jaunimas iš 
vyresniųjų susilaukė pakanka
mai pasitikėjimo ir todėl jam 
bus leidžiama ir toliau reikštis 
savarankiškai. Gabija

ir jaunimas!
jų veiklai bent finansinę para
mą?

Džiugu, kad atsirado trys to
kie asmenys, kurie patys pasi
siūlė paaukoti PLJS lėšų. Džiu
gu ir kartu skaudu, kad tokių 
atsirado tik trys. Tikimės, kad 
jų pavyzdys paskatins ir dau
giau jų bendraamžių remti jau
nimo veiklą.

Didelė padėka: Vaciui šauliui 
iš Čikagos, kuris paaukojo $50. 
Apie jo auką sužinoję Emilija 
ir Romas Sakadolskiai nuspren
dė nepasiduoti ir savo auka pra
lenkti V. Šaulį: jie paaukojo PL 
JS veiklai $51. Bravo! G. J.

Neužtenka vien kalbą mokė
ti. Jaunas talkininkas turi gerai 
orientuotis ir kitose srityse. Ma
rytė, pavyzdžiui, skaitė porą pa
skaitų apie Lietuvos geografiją 
ir išeivijos lietuvių gyvenimą. 
Ji parodė savo meninius ga
bumus, surengdama tautinių 
šokių ir dainavimo pamokas bei 
prisidėdama prie vakarinių pro
gramų sudarymo.

Marytės darbas nebuvo vien 
tik lituanistinio pobūdžio. Ji tu
rėjo veikti ir kaip PL Jaunimo 
Sąjungos atstovė. Ta prasme ji 
padėjo Kolumbijos ir Venecue
los jaunimui aptarti savo veik
lą, išrinkti naują valdybą, suda
ryti ateities planus.

Marytė patyrė, kad Pietų 
Amerikos lietuvių jaunimas la
bai entuziastiškai dirba ir nori 
kuo daugiau sužinoti apie Lie
tuvą, jos dabartinę padėtį ir iš
eivijos gyvenimą. Ji praleido 
daugiau kaip mėnesį Pietų 
Amerikoje, susipažino su Ko
lumbijos ir Venecuelos jauni
mu, padėjo vietiniams vado
vams surengti sėkmingas sto
vyklas ir turėjo progos pama
tyti įdomesnes tų kraštų vieto
ves.

PLJS įvertina Marytės darbš
tumą bei atsakomybę ir tikisi, 
kad ir ateityje suras jaunuolių, 
kurie sugebės atlikti tokį pa
vyzdingą darbą.

Kristina Parėštytė, PLJS
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MUSŲ TYLA NĖRA GERA BYLA
AL. G1MANTAS

Viena itin gyvų, bet ir nepa
prastai jautrių temų lietuviška
me gyvenime ir toliau yra lietu- 
vių-žydų santykių raida. Klausi
mas tebėra ne tik sudėtingas, 
bet ir painus. Jį nagrinėjant iš 
abiejų pusių dar vis vyrauja ir 
emociniai pareiškimai, lyg ir 
neįžvelgiant galimos abipusės 
naudos, jei nuomonių skirtumai 
būtų nagrinėjami daugiau šal
tais faktais besivadovaujant.

Pirmąjį žvilgsnį metus, atro
do, kad rimtiems ir vieni kitus 
saistantiems pokalbiams bazė 
gana siaura. Ir pas mus, ir pas 
juos apgailėtinai vyrauja kraš
tutinės nuotaikos, kurios, gero
kai įaudrintos, lyg ir neteikia 
daug vilčių sėkmingam dialogui. 
Atrodo, kad abiejose pusėse sė
dima už augštokai sustatytų ir 
storomis sniego sienomis saugo
mų savo kiemų, kartais apsime
tant sunkiomis sniego gniūžtė
mis. O po tokių “apsišaudymų” 
kuriam laikui pasislepiama sa
vų pilaičių užuovėjose, žai
džiant tokio pobūdžio žaidimus 
įimtų reikalų srityje, aišku, ne
galima laukti tarpusavio geres
nio išsiaiškinimo, o ką jau be
kalbėti apie betkokį supratimą 
abiejų pusių interesų.

Šiuo metu, atrodo, viskas re
miama dviem šabloniškais, ša
liškais ir beveik kvailokais tei
giniais — kaltas, nekaltas. At
seit, manoji pusė nekalta, ant
roji — kalta. Dar blogiau, kai 
tie kaltinimai apibendrinami ir 
skiriami visai tautai: žydams — 
visi lietuviai yra jų žudikai, na
cių kolaborantai, lietuviams — 
visi žydai komunistų kolaboran
tai, mūsiškių kankintojai, žudi
kai. Tiesiog stebėtis tenka ir 
mūsų, ir žydų mentalitetu, savo
tišku siaurumu ir visišku ne
lankstumu, nerodymu jokio no
ro bandyti rasti tą išeities taš

ką, kuris būtų palankesnis abie
jų tautų santykiams.

Šio laikraščio skiltyse buvo 
išspausdinta eilė įdomių straips
nių mūsų nagrinėjama tema. 
Gaila tik, kad jie ištisai (ar bent 
santraukomis) nebuvo paminėti 
ir visoje kitoje lietuvių spaudo
je. Būtų naudinga, kad tie patys 
ar panašūs rašiniai rastų vietos 
ir izraelitų periodikoje. Nebūti
nai mes turėtume sutikti su vi
sais žydų autorių teigimais. 
Taipgi reikia suprasti ir žydų tu
rimas rezervines nuotaikas lietu
vių autorių duotai medžiagai. Ta
čiau “TŽ” prasidėjęs pokalbis 
jau gali būti laikomas nebloga 
pradžia bent daliniam painios di
lemos sprendimui.

“Amžini priešai” — izraelitai 
su egiptiečiais pajėgia susėsti 
prie bendro stalo, gerai supras
dami, kaip daug problemų juos 
skiria ir kaip mažai yra bendrų, 
juos jungiančių interesų. Lietu
viams su žydais, kurie ilgame is
torijos kelyje niekad nelaikė 
vieni kitų priešais, atrodo, būtų 
kur kas lengviau rasti ne vieną, 
bet visą eilę faktorių, duodan
čių neblogą pagrindą sveikam ir 
rimtam išsiaiškinimo pokalbiui.

Galimas dalykas, kad sąmo
ningas trūkumas vadinamosios 
geros valios ar tam tikros drą
sos kaip tik trukdo betkuriam 
veiksmingam pajudėjimui. Tai, 
atrodo, beveik vienodai liestų 
abi puses. Pagaliau, kol viešai 
bus kaltinamos tautos, bet ne 
atskiri individai, kol tokios ne
sveikos aistros bus palaikomas 
abiejų pusių netaip jau ryškios 
mažumos, žinoma, bus sunku ti
kėtis santykių lyginimo, jų švel
ninimo. Tačiau pasitaikančios 
prošvaistės, atskiri vardai ir vei
dai rodyte rodo, kad kol kas, .te
gu ir vėžlio žingsniu, po truputį 
bandoma artėti, suprasti, gal 
net ir pakeisti susidariusias nuo
taikas. Laikas, regis, bus pats 
geriausias sąjungininkas.

Pavojingai keičiasi musu idealai

A+A
JONUI DANILEVIČIUI

mirus, mūsų mielus choristus DANUTĘ ir JUOZĄ

PETRONIUS bei jų šeimą nuoširdžiai užjaučia —

Lietuvos Kankinių 
parapijos choras

Mūsų brangiai choristei
A + A

STEFANIJAI KALŪZIENEI
mirus, jos vyrą choristą ALEKSĄ KALŪZĄ 

nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi —

Lietuvos Kankinių parapijos 
choras

A+A
STEFANIJAI KALŪZIENEI

mirus, jos vyrui ALEKSUI KALŪZAI nuoširdžią 
užuojautą reiškia ir kartu liūdi —

Birutė ir Antanas
Florida, USA Matulaičiai

Pasaulio Tautų Teisuolių a.a. Petro, Sergiejaus ir Jadvygos Baublių pager
bimo iškilmė instituto-muzėjaus JAD VAŠEM memorialinėje menėje Jeru
zalėje, kur dega amžinoji ugnis 6 milijonų žydų — nacizmo kankinių atmi
nimui. Iš kairės į dešinę: svečias iš Londono architektas ROSTIS BAUB
LYS, Baublių šeimos išgelbėtosios gyd. TAMARA LEVI ir med. sesuo RŪ
TA LACMANAITĖ, apeigų vedėjas EITANAS BARONAS; tolėliau — gyd. 
Petro Baublio kolegos ir bičiuliai chirurgas-pediatras ŠLOMO RABINOVI- 
CIUS ir profesorius, med. mokslų daktaras ELIJAS STUPELIS

Dailininkui
TELESFORUI VALIUI

mirus, jo žmoną ALDONĄ, seserį VALĘ ir 

artimuosius nuoširdžiai užjaučiu —

A. Mažiulis

A+A
PETRUI MEDELIUI 

Lietuvoje mirus,

brolį ALGĮ su šeima ir mamą nuoširdžiai 

užjaučiame bei kartu liūdime —

J. J. Šarūnai
J. A. Pūkai
M. J. Radzevičiai
P. V. Melnykai

KUN. I)R. F. JUCEVIČIUS

Naujieji amžiai, nuo renesan
so iki mūsų laikų, pasižymi ne
įprastais užsimojimais, aštrio
mis idėjomis ir drąsiais jieško- 
jimais. Iš arčiau juos stebėda
mi, susidarome įspūdį, kad esa
me didžiųjų statybų laikotarpy
je. Čia tiek darbininkų, tiek in
žinierių, .tiek visokiausių specia
listų! Čia nėra nė vienos univer
se plotmės, kurios nebūtų mė
ginta užkariauti. Čia visos kul
tūros bei civilizacijos kviečia
mos, visi metodai, kaip moksle, 
taip ir technikoje, bandomi, visi 
įnašai sveikinami. Štai kodėl 
naujieji amžiai išausti didžiomis 
įtampomis, dramatiškais lūžiais, 
giliais nerimo ir nusivylimo in
tervalais. Ir kaip visi amžiai, 
taip ir naujieji patvirtino Kris
taus žodžių teisingumą. Kas Jo 
klausė, tas statė savo namus ant 
uolos, ir ant jos stovį pastatai 
atlaikė amžių audras. Kas Jo 
neklausė, tas statė savo namus 
ant smėlio, ir tokių buvo daugu
ma. Vėjams, liūtims ir audroms 
užėjus, ant smėlio statyti namai 
griuvo, ir tas griuvimas buvo 
smarkus. * * *

Kas liko iš apšvietos apašta
lų utopinės proto karalystės? 
Tai atsako Prancūzų revoliuci
ja. Kai vieni iš jų Notre Dame 
katedroje smilkė protui mergi
nos pavidale, tai kiti toliau, Pa
ryžiaus aikštėje, kapojo giljoti
na savo tautiečių galvas. Kas 
negirdėjo apie nesibaigiančio 
progreso mitą, kurį sukūrė de
vynioliktasis amžius? Koks tos 
pažangos rezultatas? Du pasau
liniai karai, atominės bombos 
Damoklo kardo vietoje ir ap
nuodyti miestai, vandenys ir 
žmonės. O kaip baigėsi marksis
tinė eschatologija su beklase vi
suomene, darbininkų išlaisvini
mu ir žemiškuoju rojumi? Ne
manau, kad reikia atsakyti. Vi
sa, kas žmogiška, yra, blėsta ir 
griūva žemėje, o kas dieviška, 
nors ir žmogiškame pavidale, 
atsilaiko. Vienintelis pastatas, 
kuris, stovi nepajudinamas, tai 
Kristaus Bažnyčia. Net ir šian
dien už jos besikeičiančių struk
tūrų ir jos simbolių metamorfo
zės matosi jėga, kuri vėl išsi
skleidžia gyvybės simboliu.

* * *
Kai žvelgiame į mūsų tautos 

nueitąjį kelią šiame amžiuje, ką 
pastebime? Kad savo istorinėje 
kelionėje ji susidūrė su ketu
riais politiniais režimais: caris- 
tine Rusija, nepriklausoma Lie
tuva, nacių Vokietija ir komu
nistine Rusija. Jei caristinės 
Rusijos ir nepriklausomos Lie
tuvos valdžios skyrėsi viena nuo 
kitos savo politiniais ir tauti
niais tikslais, tai naciai ir ko
munistai atėjo ne tik su skirtin
gais tikslais ir skirtingomis 
struktūromis, bet ir su radika
liai naujomis ideologijomis. Ir 
dabar klausimas: šio amžiaus 
karų sūkuryje, visoje šioje po
litinėje ir ideologinėje maišaty
je ar yra bent vienas dalykas, 
kuris išliko nepajudintas lietu
viškame gyvenime? Ar yra to
kia archimedinė atrama, kurią 
galėtume atpažinti kintančiame 
mūsų tautos gyvenime? Jei yra, 
tai kas? Tai Kristus, Jėzus iš 
Nazareto.

Jėzus Kristus buvo skelbia

mas carų laikais, nepriklauso
moje Lietuvoje, nacių ir komu
nistų metais. Tas pats Kristus 
išliko gyvas ir toje bendruome
nėje, kurią vadiname ar tai Lie
tuvių Katalikų Bažnyčia, ar tai 
Dievo Tauta Lietuvoje, ar tai 
krikščioniškąja Lietuva. Kai 
skaitome “Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kroniką”, tai kas į 
mus prabyla? Kristus, kuris Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios pavi
dale kabo nukryžiuotas ant lie
tuviškosios Golgotos. Kristaus 
kančios istorija yra meilės ir 
niekšybės istorija. Meilės ir 
niekšybės istorija yra ir šiuolai
kinė krikščioniškosios Lietuvos 
istorija.

* * *
Nevienas būsime matę kerta

mus miškus ir paskui medžius 
sieliais plukdomus upėmis. Vie
ni sieliai užkliūva tai vienoje, 
tai kitoje vietoje. Į tuos sielius 
panašus išeivijos likimas. Nu
kirsta savoje žemėje įvairių ap
linkybių, išeivija plaukia didžio
siomis istorijos upėmis. Jos vie
na dalis užkliūva vienur, kita 
dalis — kitur. .Kas užtikrina iš
eivijai bent minimalinį pastovu
mą? Lietuviškos parapijos, tos 
Dievo Tautos atplaišos. Kas lik
tų iš lietuviškosios išeivijos be 
lietuviškųjų parapijų? Tik be
tiksliai išsimėtę sieliai. Bęt ko
dėl lietuviško? parapijos užtik
rina išeivijai pastovumą? Kad 
jos lietuviškos? Kad apie jas 
buriasi didžioji išeivijos dalis? 
Kad čia darbuojasi daug pasi
šventusių žmonių? Mūsų para
pijos atlieka išimtinį vaidmenį 
išeivijoje visų pirma todėl, kad 
jos remiasi uola, ir ta uola yra 
Kristus. Kaip viską greitai už
mirštame, taip mes užmirštame 
greitai ir tai. O užmiršti, kad 
Kristus yra mūsų parapijų pa
grindas, tai užmiršti savo gyve
nimo pagrindą.

•k * *

Šiandien dažnai skundžiamės, 
kad iš savo darbo nesulaukiame 
tokių vaisių, kokių tikėjomės. 
Mes tiek daug vilčių dėjome į 
savo jaunimą, o jis su mumis 
buvo tol, kol mes organizavome 
jam piknikus, šokius ir sporto 
komandas. Kai jis užaugo, tai 
ir pranyko iš mūsų akių. Net ne
vienas mūsų parapijų šulas, ku
riuo buvome taip tikri, nebėra 
jau su mumis krikščioniškosios 
kovos lauke. Apskritai, kaip su 
mumis visais? Kai išmokėjome 
namus, kai įsitaisėme vasarna
mį, kai turime užtikrintą pen
siją ir dar santaupų, tai ar dar

tikrai tikime, kad esame reika
lingi Kristaus? Ar Jis dar pra
byla į mus kaip “Kelias, Tiesa 
ir Gyvenimas”? Užuot dėję vi
sas viltis į Jį, ar nemėginame 
save įtikinti, kad galime jau ap
sieiti ir be Jo?

Evangelistas Lukas pasakoja 
apie vieną naktinę apaštalų 
žvejonę. Jie vargo ir plušo, bet 
nesugavo nė vienos žuvies. Pa
ryčiui pasirodė ir Viešpats. Tru
putį juos pamokęs, Jis liepia 
apaštalams užmesti tinklus. Tu
rėdamas mintyje nakties išvy
ką, Petras sako: “Mokytojau, 
mes visą naktį vargome, bet dėl 
tavo žodžių užmesiu tinklus”, 
(Lk. 5, 5). Ir koks rezultatas? 
Tiek žuvų, jog net tinklai ply
šo. Kad mūsų žvejonės vaisiai 
menki, ar kartais nežvejojame 
tik savo vardu? Ar nevertėtų už
mesti tinklus Kristaus vardu? 
Kartą Jis sakė savo apaštalams, 
ir tai Jis kartoja ir mums: “Be 
manęs jūs nieko negalite nu
veikti” (Jo. 15, 5). Iš tikrųjų, be 
Kristaus, tariant Jobo žodžiais, 
“vidudienio saulėje mes graba- 
liojamės tarsi naktį” (Job. 5, 
14).

Kai mūsų reikalai eina blo
gyn, jieškomę paprastai kalti
ninkų. Kad išeiviją pradeda ka
muoti Įvairios negalės, tai šian
dien jau aiškiai matome. Kas 
kaltas? Didžia dalimi mes pa
tys. Kodėl? Kadangi pradėjo 
keistis mūsų idealai. Kaip civi
lizacijoms, kaip tautoms, taip ir 
išeivijai idealų pasikeitimas 
yra nemažiau pavojingas, negu 
karai, revoliucijos ir marai. Tai 
tiesa, kurią skelbia istorija. 
Koks yra krikščioniškosios Lie
tuvos augščiausias idealas? Išti
kimybė Kristui. Ar mes esame 
Jam ištikimi taip, kaip turėtu
me būti? Ar Jis yra toji uola, 
ant kurios mes statome savo gy
venimo pastatą? Netekti namų 
yra nedidelis dalykas. Susirgti 
jau blogiau, nes tai reiškia su
šlubuoti gyvenimo kelyje. Pra
rasti idealus dar blogiau, nes tai 
reiškia prarasti gyvenimo tiks
lą. O gyventi be tikslo — tai be- 
rasmiškai įgyventi. Bet prarasti 
Kristų — tai prarasti gyvenimo 
pagrindą ir tuo pačiu patį gyve
nimą. Atsiminkite paties Kris
taus žodžius: “Kas ne su manim, 
tas prieš mane, ir kas su mani
mi nerenka, tas barsto” (Mat. 
12, 30).

(Pamokslas, pasakytas 1977. 
XII. 4 vyskupo V. Brizgio pa- 
gerbtuvių pamaldose Toronto 
Prisikėlimo šventovėje, Red.).
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“Lietuvių tautosakos leidyk
la” išspausdino “Lietuvių dainų 
Amerikoje” antrą knygą, su
rinktą ir suredaguotą mūsų tau
tosakos veterano dr. Jono Balio.
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Pasikalbėjimas su dr. Jonu Baliu, pasirodžius antram jo "Lietuvių dainų Amerikoje" rinkiniui □ III ILTĮ I liH I Jf VEIKLOJE
Knygoje yra 702 dainos. Pagal 
turinį jos sudėtos į skyrius: I. 
Svajonių ir meilės dainos, II. 
Vestuvių dainos, III. Dainos 
apie šeimos gyvenimą, IV. Naš
laičių dainos, V. Dainos apie ka
reiviavimą, VI. Darbo dainos,
VII. Metinių švenčių dainos,
VIII. Dainos apie gamtą, IX.- 
Vaišių dainos, X. Humoristinės 
dainos.

Dr. J. Balys savo rinkinyje 
duoda reikiamą mokslinę infor
maciją: metriką, šaltinius, Įžan
gas lietuviškai ir angliškai, rin
kimo istoriją, dainų pradžios 
rodyklę, dainos turinio santrau
ką anglų kalba, dainininkių ir 
dainininkų nuotraukas, Ameri
koje išleistų liaudies ir populia
rių dainų rinkinių sąrašą.

Norėdami kiek plačiau skai
tytojus supažindinti su šiuo rin
kiniu ir kitais tautosakos klau
simais, kreipėmės į rinkinio au
torių. A. V.

— Ar buvo seniau, sakysime, 
praėjusio amžiaus gale, lietuvių 
dainų ir pasakų rinkėjų Ameri
koje?

— Nebuvo. Tiesa, buvo išleis
ta nemaža ir gerų tautosakos 
rinkinių, pvz. J. Basanavičiaus 
pasakų ir dainų rinkiniai, tačiau 
ta medžiaga buvo užrašyta Lie
tuvoje. Vertingiausi dainų rin
kiniai iš Lietuvos buvo J. Šim- 
takojo - Čapliko — 1899 m. ir J. 
Basanavičiaus “Ožkabalių dai
nos” — 1902 m. Dar “Vienybė 
Lietuvininkų” 1894-95 m. per 
eilę numerių atspausdino per 
100 dainų, užrašytų Labanoro, 
Kruopio ir Panevėžio parapijo
se. Tai ir viskas. Tiesa, Ameri
koje buvo išleista nemaža popu
liarių dainų knygelių, kuriose 
yra kiek liaudies dainų, bet 
joms trūksta metrikos, nežinia 
kur ir iš ko jos buvo užrašytos, 
todėl mokslo reikalui netinka. 
Jos visos buvo “surinktos iš vi
sokių raštų” ii- nebuvo eita Į tik
rą tautosakos šaltinį — gyvus 
žmones. Tokių knygų ir knyge
lių paruošė ir išleido J. Paukš
tys ir A. Burba (“Dainos lietu
viškos iš visur surinktos”, 1889 
ir 1893), S. Valaskas, P. Mika- 
lauckas ir kiti. Juo toliau, juo 
labiau buvo nusigręžta nuo liau
dies dainų ir įėjo į madą men
kavertė rašytinė poezija. Visi 
tie leidiniai yra mano knygoje, 
surašyti ir aptarti.

— Kur Jūs pats daugiausia 
dainų užrašėte Amerikoje ir ka
da?

— Daugiausia surinkau 1949- 
50 m., apkeliaudamas visas di
desnes lietuvių kolonijas nuo 
Čikagos, III., ir Racine, Wis., va
karuose iki Bostono, Mass., ir 
Nashua, N.H., rytuose.

— Ar radote žmonių, mokė
jusių daug dainų?

— Tokių tada dar galima bu
vo rasti gana daug. Apie juos 
rašau savo knygos įvade, sky
riuje “Iš kelionių dienoraščio”. 
Visų tų mūsų “dainų karalie
nių” šiandien jau nebėra gyvų
jų tarpe, tačiau jų nuostabiai 
daug ir gerai išlaikytų dainų da
bar galima rasti kaspinuose, ma
no paruoštoje plokštelėje ir 
dviejose knygose.

— Ar tarp tų dainų pasitaiko 
tokių, kurios buvo rašytinės — 
paimtos iš knygų ar laikraščių?

— Tokių aš stengiausi nera
šyti. Visados pirma klausdavau, 
iš ko tą ar kitą dainą išmoko. 
Rašiau tik tradiciniu būdu išlai
kytas dainas. Išimtis padaryta 
dainoms apie mūsų emigrantų 

Simas Kudirka su jo filmo aktoriumi ir gamintojais New Hampshire valstijoje filmo gaminimo metu. Iš kairės:
Bruce Sallon, Gerry Abrams, Alan Arkin, Simas Kudirka, Richard Briggs Nuotr. D. Kezienės

gyvenimą, kurių nėra daug ir 
jos Įdomios ne tiek literatūriniu 
ar tautosakiniu, kiek socialiniu 
istoriniu požiūriu.

Ar pasitaikė mažiau žinomų 
dainų?

. — Taip, gana dažnai. Pvz. 
garsioji daina “Per girią girelę 
saulutė tekėjo”, kurią pirmą 
kartą paskelbė Ruigis 1745 m. 
ir kuri atkreipė Lessingo dėme
sį, pasisekė užrašyti net keturis 
kartus vis skirtingose ir įdomio
se variacijose (I nr. 7-8, II nr. 
1-2).

— Ar buvo jų ir epinio pobū
džio — lyg baladžių?

— Taip, juk visam pirmajam 
1958 m. išleistam rinkiniui duo
ta antrinė antraštė “Pasakoja
mosios dainos ir baladės”. Jų 
tarpe yra tokios retenybės, kaip 
“Nušoviau sakalėlį” (I nr. 429, 
totemizmo laikus primenanti 
daina) arba “Karaliūno daina” 
(I nr. 189-190). Savo kelionėse, 
ypač pirmojoj 1949 m., kaip tik 
j ieškojau tokių baladžių, kurios 
labai įdomios folkloro tyrinėto
jams. Tiesa, daugelio baladžių, 
kaip ir pasakų, siužetai yra tarp
tautiniai. Sis naujas antrasis rin
kinys duoda -lyrines dainas. Tad 
abiejose knygose yra skirtingos 
dainos.

— Iš kurių Lietuvos vietų 
daugiausia dainininkų ir dainų 
radote Amerikoje?

— Seniai pastebėta, kad dai- 
ningiausi yra dzūkai ir suvalkie
čiai. Senoji Maž. Lietuva ir Vil
niaus kraštas irgi dainingi.

— Ar čia išspausdinote visas 
Amerikoje surinktas dainas, ar 
yra dar likusių juostelėse?

— Taip, paskelbiau visas ver
tas spausdinti. Tam tikras skai
čius teko atmesti dėl įvairių 
priežasčių: neliaudiškos, per
daug ryški knyginė įtaka, su
maišytos dėl atminties nusilp
nėjimo, improvizuotos, nepoe
tiškos ir pan. Tačiau turiu dar 
daug kitos nepaskelbtos tauto
sakos, kaip pasakos, papročiai 
ir tikėjimai, patarlės ir mįslės.

— Ar rinkdami ir paruošda- 
mi spaudai turėjote talkininkų?

— Iš Juozo Būgos užrašymų 
paėmiau 257 dainas. Ruošiant 
spaudai per pustrečio šimto dai
nų melodijų iš kaspinų nurašė 
prof. V. Jakubėnas. “Dypukų” 
tarpe atsirado ir daugiau dainų 
rinkėjų, vartojusių “rekorde
rius”, tačiau jų rinkiniai nenu
rašyti ir vargu ar kada bus iš
leisti: reikia daug laiko, pinigų 
ir nusimanymo. Gerai, kad tie 
rinkiniai dabar atsiduria Ame
rikos archyvuose, kurie yra sau
gesni, negu lietuviškos įstaigos. 
Ten tie rinkiniai bus prieinami 
studijoms.

— Paruošiant spaudai šias 
“Lietuvių dainas Amerikoje”, 
kuris sunkiausias darbas Jums 
buvo?

— Viskas gali būti sunku ir 
viskas lengva. Labai daug laiko 
ir kantrybės pareikalauja nura
šymas tarmiškų tekstų iš kaspi
nų ir paskum perrašymas maši
nėle, darant kuo mažiau klaidų. 
Reikia geros klausos ir gerų 
akių. Dainų klasifikavimas irgi 
sudaro galvosūkį. Atranka taip 
pat būtinas dalykas.

— Kas ta “Lietuvių tautosa
kos leidykla”, kuri išleido šias 
dainas?

— Tai šeimyniškas reikalas. 
Aš pats esu tos leidyklos steigė
jas, savininkas ir direktorius. 
Kai jokių pašalpų šiuokart ne
gavau ir nenorėjau, kad tas dar
bas taip ir “užšaltų”, investavau 
apie 3.000 dol. ir išleidau. Esu 

optimstas ir tikiuosi, kad apie 
30% atsirinksiu ir galėsiu nau
ją tautosakos tomą išleisti.

— Koks jos adresas, jei kas 
norėtų užsisakyti?

— Adresas: 1105 Chiswell 
Lane, Silver Spring, Md. 20901. 
Knygos kaina — $8. (Studentai 
ir AABS nariai gali gauti iš lei
dyklos už $6). Be to, knygą pla
tina šie laikraščiai: “Darbinin
kas”, “Dirva”, “Draugas”, “Ke
leivis”, “Lietuvių Dienos”, 
“Naujienos” ir Balzeko muzė- 
jus. Pirmą rinkinį, išleistą 1958 
m., galima užsisakyti iš Lietu
vių Enciklopedijos Leidyklos 
Bostone. Kaina $5.

— Kokie dabar Jūsų moksli
niai planai?

— Dar išleisti vieną tautosa
kos knygą, nors medžiagos tu
riu bent trims. Kai turi daug 
medžiagos, sunku yra apsispręs
ti, kokia bus sekanti knygai Už 
poros metų, tapęs pensininku, 
galėsiu daugiau laiko skirti tau
tosakai. Mano tikslas yra, kad 
tokių knygų kuo daugiau patek
tų į Amerikos ir Europos biblio
tekas.

— Ką Jūs laikytumėte savo 
pagrindiniais darbais iš tauto
sakos mokslų?

— Baladžių ir mitologinius 
tyrinėjimus.

— Kas Jus pastūmėjo j tauto
saką — gal jau namuose buvo 
kas linkęs į dainas ir pasakas?

— Mano motina mokėjo daug 
dainų. Panevėžio mokytojų se
minarijoj sudomino tautosaka 
ir etnografija mokytojai P. Bū
tėnas ir J. Elisonas.

— Kur Lietuvoje radote dau
giausia dainų ir pasakų?

— Visur, kur tik jieškojau. 
Tačiau tai buvo prieš 40 metų.

— Dažnokai girdime apie lie
tuvių liaudies dainų gražumą. 
Ką galėtumėt pasakyti apie mū
sų pasakų gražumą ir originalu
mą?

— Įdomiausios yra pasakos 
su dainuojamais įtarpais.

— Ar turite statistiką, kiek 
Lietuvoje dabar jau turime už
registruotos tautosakos — dai- 
nu, pasakų, smulkesnės?

— “Mažoji liet, tarybinė en
ciklopedija” II (1971) p. 508 ra
šo: “Tautosakos rankraštyne su
kaupta apie 770.000 tautosakos 
vienetų (320.000 dainų, 61.000 
pasakų, 197.000 patarlių, prie
žodžių, mįslių ir 192.000 kitų 
tautosakos žanrų kūrinių)”. Rei
kia pastebėti, kad vienos popu
liarios dainos gali būti užrašyta 
keli šimtai (iki tūkstančio) va
riantų. Pasakos irgi pasitaiko 
užrašytų per šimtą variantų. Sa
varankiškų dainų tipų esą apie 
10.000, visa kita — variantai ar
ba atmainos, labai svarbios tau
tosakos tyrinėjimams. Tas pats 
ir su melodijomis, kurių užrašy
ta apie 50.000. Statistika įdomi 
tuo, kad “tarybiniais metais 
(iki. 1970) surinkta apie 300.000 
tautosakos kūrinių” (t.p. 511). 
Jie skaito “tarybinius metus” 
nuo 1940-jų, tad iš viso 30 me
tų. Tad didžioji dalis arba 470.- 
000 tautosakos vienetų buvo su
rinkta nepriklausomoj Lietuvoj 
tik per 10 metų (1930-40), kai 
buvo suorganizuotas intensyvus 
tautosakos rinkimas. Tiesa, po
kario metais buvo organizuoja
mos ekspedicijos, vartojami 
“magnetofonai”, tačiau sunaiki
nus kaimus ir vienkiemius iš
nykta ir tikroji tautosaka. Jos 
vietoj jau atsirado tokie gami
niai, kaip “liaudies šokis kol
ūkio pirmininkas”.

— Kokius svarbesnius tauto-

sakos darbus šių dienų Lietuvo
je galėtumėt suminėti?

— Geras darbas buvo atliktas 
perspausdinant senuosius dainų 
rinkinius: Rėzos, Stanevičiaus, 
Juškos. Paskelbti seniau užrašy
ti M. Slančiausko ir M. Davainio 
Silvestraičio pasakų ir sakmių 
rinkiniai. Kapitalinis veikalas 
yra Z. Slaviūno “Sutartinės” 
(3 t., 1958-59). Vertingi yra J. 
Lebedžio stropiai surankioti ir 
paskelbti senieji tautosakos už
rašymai. Senoji karta jau pasi
traukė: Z. Slaviūnas mirė, J. 
Čiurlionytė — pensininkė. Išau
go nauja tautosakininkų karta. 
Keletą galima paminėti: dainas 
tyrinėja broliai D. ir L. Saukos, 
patarles ir mįsles — K. Grigas, 
tikėjimus ir sakmes — N. Vė
lius, klasifikuoja dainas, ypač 
vestuvines — B. Kazlauskienė. 
Labai vertingi yra liaudies dai
nų katalogai, kurių jau išėjo 
bent ketvertas. Lietuvoje suda
rytos sąlygos tam tikram asme
nų skaičiui užsiimti tik tautosa
kos tyrinėjimais ii- niekuo dau
giau (žinoma, su tam tikra duok
le propagandai). Paviešėti į už
sienį tautosakininkų neišleidžia, 
išskyrus “socialistines šalis”. 
Ryški tendencija yra sieti lietu
višką tautosaką su slaviška.

— Kur Amerikoje svarbesni 
folkloro studijų centrai ir žy
mesni šios srities mokslininkai?

— Dešimtyje Amerikos uni
versitetų galima įsigyti magist
ro ir trijuose daktaro laipsnius 
iš folkloro srities (Kanadoje 
juos duoda Memorial Universi
ty of Newfoundland, St. John’s). 
Garsesnes šiuo metu folkloro 
katedras tur Indiana Universi
ty, Bloomington, Ind. (ved. prof. 
R. M. Dorson) ir University of 
California at Los Angeles (ved. 
prof. D. K. Wilgus). Kai mirė 
Stith Thompson ir Archer Tay
lor, tai šiuo metu amerikiečiai 
tarptautinio garso folklorinin
kų neturi. Visokių folkloristinių 
žurnalų ir biuletenių yra apie 
140. Žymiausi yra: “Journal of 
American Folklore”, “Journal 
of the Folklore Institute”, “Eth-

Dail. A. Tamošaičio suprojektuotas kilimas, kuris bus įteiktas Montrealio
miestui lietuvių 75 metų įsikūrimo sukakties proga. Audėja — Genė Mont
vilienė (“Vaivorykštė”) Nuotr. Pr. Montvilos

Sveikiname s 
visus gimines, draugus 

ir pažįstamus su x’.
šv. KALĖDOMIS ir g
NAUJAIS METAIS - B 

Stayner, Ont. Aldona, Viktoras Kryžanauskai ir seimą

FLORIDA THE FARGO MOTEL
10810 Gulf Boulevard 
Treasure Island
St. Petersburg, Fla. 33706, USA 
Tel. (813) 360-0878

MOTELIS ant Meksikos įlankos kranto, Treasure 
Island centre, gražiausiame pajūryje. Miegamieji 
kambariai, kambariai su virtuvėmis ir apartamen
tai. Visur spalvotos televizijos, netoli restoranai, 
naktiniai klubai, žvejojimo vietos, golfo ir teniso 
aikštės, šventovės, krautuvės ir t.t.

Visus maloniai kviečia lietuviai savininkai — 
ALFONSAS IR TERESĖ ŽEBERTAVIČIAI

■s? vin. y įKLurui i\ry£<jnuumui ir šeiniu

nomusicology”, “Southern Fol
klore Quarterly”, “Western Fol
klore”, “Indiana’ Folklore”. JA 
V-se folkloras yra sukomercin- 
tas ir tarnauja populiariems
tikslams, bet rimtų studijų 
trūksta.

— Ar universitetuose palie
kama ir lietuvių tautoaka?

— Tai priklauso nuo dėstyto
jų. Epizodinių kursų pasitaiko. 
Buvo Indianos un-te pastovus 
kursas “Folk cultures of the 
Baltic peoples”, dėsčiau aš, vė
liau F. J. Ginas (estas), tačiau 
daugiau nebėra. Priežastys — 
klausytojų stoka. Tezes apie lie
tuvių folklorą visur galima ra
šyti, kur yra folkloro programa.

— Kaip atsispindi lietuvių 
tautosaka amerikiečių leidiniuo
se — knygose, enciklopedijose 
ir t.t.?

— Stambiame “The Funk & 
Wagnails Standard Dictionary 
of Folklore, Mythology and Le
gend” (2 t., New York, 1949-50, 
antra nepakeista laida 1972) ga
lėjau parašyti ilgokus straips
nius apie lietuvių, latvių, estų ir 
suomių folklorą ir mitologiją. 
Tačiau tie straipsnai dabar jau 
pasenę. O tokia “New Catholic 
Encyclopedia” 1967 m. apie lie
tuvišką tautosaką parašyti man 
davė vietos tik pusę puslapio 
arba.vieną skiltį (v. 8, p. 845).

— Ką galėtumėte tarti apie 
lietuvių tautosaką Kongreso 
Bibliotekoje, kur Jūs dirbate?

— Biblioteka turi beveik vi
sus lietuviškus tautosakos leidi
nius, išėjusius po II D. karo. Se
nesnių leidinių irgi turi, bet yra 
ir spragų. Pvz. yra J. Basanavi
čiaus visi 7 tomai pasakų, bet 
nėra “Ožkabalių dainų” Dar bib
liotekoj yra labai turtingas Folk 
Song Archive, žinoma, ten rasi 
pirmiausia Amerikoje rekor- 
duotą medžiagą. Tas archyvas 
nusikopijavo ir visą mano rin
kinį, 70 kaspinų ir kelionių die
noraščius. Naujai įsteigtas Am
erican Folklife Center užsiima 
tautosakos ir etnografijos po
puliarinimu. Mano darbas bib
liotekoj tiesioginio ryšio su tau
tosaka neturi, bet apima visą 
medžiagą, liečiančią Baltijos 
kraštus.

PROF. J. MARVANO veikalą apie 
lietuvių kalbos linksniavimą — “Mo
dern Lithuanian Declension” su fi
nansine Australijos Lietuvių Fondo 
parama išleis Mičigano universiteto 
leidykla. J. Marvanas yra čekas, 
prieš II D. karą studijavęs slavisti
ką, bendrąją kalbotyrą ir baltistiką 
Karolio universitete Prahoje, pro
fesoriavęs Švedijos Uppsalos, Stock- 
holmo, JAV Kalifornijos universi
tetuose. Australijon jis atvyko 1973 
m. ir čia dirba Melburno Monasho 
universitete. Veikalas, turėsiantis 
440 puslapių, bus išleistas 1.000 egz. 
tiražu: 700 egz. — minkštais virše
liais po $6.50, 300 egz. — kietais po 
$9.50. šiuo leidiniu bus pradėta nau
joji R. Europos serija. Pasirašytoji 
sutartis įpareigoja autorių parūpinti 
leidyklai $3.200, kuriuos Australijos 
Lietuvių Fondas jau yra beveik su
telkęs. Pirmoji tūkstantinė įmokėta 
sutarties pasirašymo metu, antroji 
bus pasiųsta leidyklai kartu su auto
riaus perskaitytom korektūrom, o 
$1.200 leidykla gaus tada, kai veika
las bus išleistas ir kai 125 jo egz. 
pasieks prof. J. Marvaną Melburne.

ČIURLIONIO GALERIJOJE, Či
kagos Jaunimo Centre, savo narių 
parodą surengė Lietuvių Dailininkių 
Draugija, šįkart dalyvauti pakvietusi 
ne tik vietines, bet ir kituose JAV 
miestuose gyvenančias menininkes. 
Įvadinį žodį sąjungos vardu tarė 
dail. J. Monkutė-Marks. Po jos kal
bėjo gen. konsule J. Daužvardienė, 
primindama dvi lietuvėms svarbias 
sukaktis — 70 metų nuo pirmojo 
moterų suvažiavimo Kaune, 40 me
tų nuo moterų dailės ir literatūros 
parodos. Su 60 kūrinių parodoje da
lyvavo gausus būrys dailininkių.

MILDOS KVIETYTĖS 79 psl. pa
sakų ir vaizdelių knygą “Kalnuose” 
išleido Pasakų Fondas, 6540 So. 
Campell Ave., Chicago, Ill. 60629, 
USA. Leidinys turi net '46 dail. A. 
Korsakaitės - Sutkuvienės iliustra
cijas. Gaunamas leidykloje ir pas 
platintojus. Kaina $3.

BOSTONO LIETUVIŲ KULTŪ
ROS KLUBAS šimtąjį O. V. Mila
šiaus gimtadienį paminėjo rašytojo 
Antano Vaičiulaičio paskaita, kurio
je jis panaudojo ir savo asmeninius 
susitikimus su prancūziškai rašiusiu 
poetu. O. V. Milašiaus raštų ištrau
kas, verstas A. Vaičiulaičio, skaitė 
Stasys Santvaras ir Beatričė Vasa
rienė.

ANDRIUS KUPREVIČIUS, kleve- 
landietis pianistas, lankėsi Florido
je. Jo koncertą Amerikos lietuvių 
klubo salėje surengė LB St. Peters- 
burgo apylinkės valdyba. Dviejų da
lių programą sudarė F. Šopeno kū
riniai.

LIETUVIŲ GYDYTOJŲ SĄJUN
GOS žurnalą “Medicina”, leidžiamą 
JAV, lig šiol redagavo dr. Kazys 
Pemkus. Redaktoriaus pareigas da
bar perėmė Klevelande gyvenantis 
chirurgas dr. Dainius Degesys.

DAIL. ČESLOVAS JANUSAS su 
savo tapybos darbais viešėjo Brock- 
tone, Mass., pakviestas šios apylin
kės LB valdybos, kuriai vadovauja 
pirm. Juozas Rentelis. Svečio kūry
bą apibūdino Stasys Santvaras, ypač 
pabrėždamas dailininko ryšius su 
Baltija. Pasak jo, Baltija ir Janu- 
šas yra tarsi Jūratė ir Kastytis. Ir 
iš tikrųjų jo pagrindinės temos — 
jūra, Baltijos pajūrys įvairiais metų 
laikais, Lietuvos upės, ežerai, žemai
tiškos bei augštaitiškos sodybos. Tai 
lietuvio širdžiai brangūs, giliais atsi
minimais apgaubti vaizdai. Todėl ne
nuostabu, kad Brocktono lietuviai 
įsigijo net 21 dail. č. Janušo kūrinį. 
Parodos proga jis parodė įdomų fil
mą apie Čikagoje, Bostone, Kleve
lande 'surengtas parodas ir jų daly
vius, dail. Adomo Varno 75 metų 
minėjimą.

KULTŪRINIAME BOSTONO SU- 
BATVAKARYJE lietuviško auklė
jimo klausimus nagrinėjo trys pa
skaitininkai —’ dr. J. Girnius, litu
anistinės mokyklos vedėjas A. Gus
taitis ir dail. J. špakevičius. Su gy
venimu susietas nulietuvėjimo pro
blemas atskleidė dr. J. Girnius, pri
mindamas dalyviams, kad vidurinio
ji karta jau yra prarasta, išskyrus 
tik išimtis. Tėvai laukia stebuklo iš 
lituanistinių mokyklų, nors iš tik
rųjų pagrindinė lietuvybės skiepiji
mo pareiga krinta ant jų pačių pe
čių. Poetas A. Gustaitis prabilo 
apie Bostono mokyklą, kuri ka
daise turėjo 182 mokinius, o šiais 
mokslo metais I skyrius tesusilaukė 
4. Daug vargo turima su pasenusiais 
vadovėliais, atskleidžiančiais vaikui 
nepažįstamą gyvenimą. Dail. J. Špa
kevičius, turintis mokyklą lankančių 
vaikų, taip pat pabrėžė lietuviškos 
šeimos vaidmenį, kurio pilnai negali 
pakeisti mokykla.

NIUJORKO LIETUVIŲ DAILI
NINKŲ Sąjunga sidabrinę savo 
veiklos sukaktį paminėjo Kultūros 
Židinyje surengta paroda. Veiklos 
apžvalgą padarė pirm. J. Rūtenis. 
Ilgesnį žodį tarė gen. Lietuvos kon
sulas A. Simutis, paliesdamas lietu-, 
vių dailininkų problemas išeivijoje 
ir okupuotoje tėvynėje. Parodoje su 
72 kūriniais dalyvavo 19 dailininkų: 
V. Balukienė, A. Elskus, I. Griežė, 
R. Ingelevičienė, č. Janušas, V. K. 
Jonynas, P. Jurkus, A. Kašubienė, 
E. Kepalaitė, G. Krasauskaitė, V. 
Krikštolaitytė, A. Merker, G. Mont
vilienė, J. Sodaitis, E. Urbaitytė, Z. 
Ūselis, P. Vaškys, M. Žukauskienė, 
V. Žilius.

BEVEIK DVI SAVAITES TRUKO 
Vilniuje surengtas sąjunginis jau
nųjų violončelistų konkursas, kuria
me dalyvavo 43 atlikėjai iš 14 mies
tų. Lietuviams atstovavo trys violon
čelistai — R. Armonas, R. Urba ir 
A. Malcys. Iš jų tik vilnietis R. Ur
ba laimėjo specialų vietinio kom
jaunimo centro komiteto prizą už 
geriausią S. Prokofjevo sonatos at
likimą. Vertintojų komisija, vado- 
caujama D. šafrano, konkurso lai
mėtojais paskelbė: I vietos — Mask
vos Gnesinų instituto vidurinės mu
zikos mokyklos atstovus A. Rudiną 
ir A. Kniazeva, II vietos — Maskvos 
konservatorijos studentą S. Sudzi- 
lovskį, III vietos — Leningrado kon
servatorijos studentą O. Stolpnerį ir 
maskvietį V. Ponamariovą, kuris 
studijas gilina Gnesinų institute. Jie 
dalyvaus tarptautiniame P. Čaikov
skio konkurse.

SOL. NIJOLĖ AMBRAZAITYTĖ, 
Vilniaus operos mezzo-sopranas, grį
žusi iš Kanados, jau koncertavo Vil
niuje ir Druskininkuose su dviem 
orkestrais — neseniai įsteigtu ir R. 
Apanavičiaus vadovaujamu liaudies 
muzikos, o taip ir su lengvosios mu
zikos orkestru, kuriam vadovauja A. 
Končius. Prieš Kalėdas keturi sol. 
N. Ambrazaitytės koncertai įvyko 
Ukrainoje su pianisto Augustino 
Maceinos palyda. Išvykos repertu
are buvo senoviniai rusų klasikų ro
mansai, lietuvių kompozitorių kūri
niai bei operų arijos.

TRADICINIS KONKURSAS “Grok, 
Jurgeli!”, aštuntą kartą surengtas 
Kaune, sutraukė nemažą skaičių 
kaimišikų kapelų, etnografinių an
samblių bei atlikėjų. Pagrindinį pri
zą laimėjo kaimiška Vilniaus uni
versiteto kapela. Kompoz. J. Gai
žausko prizas etnografinių ansamb
lių grupėje teko Jurbarko rajono 
kultūros namų saviveiklininkams. 
Individualiuose pasirodymuose kon
kurso laureatų vardus Išsikovojo 
eržvilkietis A. Janušas ir kaunietis 
J. Mačiulis, groję mažomis armoni
komis. “Nemuno” žurnalo prizas už 
nuotaikingiausią programą paskirtas 
kaimiškai Biržų rajono kultūros na
mų kapelai.

PENKTAJAME SĄJUNGINIAME 
PIANISTŲ konkurse Leningrade su
silaukta 41 dalyvio iš 11-kos respub
likų ir 20-ties Rusijos miestų. Į 
baigmines varžybas buvo atrinkti 
šeši pianistai, jų tarpe ir vilnietė 
Mūza Rubeckytė. Pirmąsias dvi vie
tas laimėjo maskviečiai M. Pletnio- 
vas ir J. Ryvkinas, trečiąją — M. 
Rubeckytė, su simfoniniu orkestru 
atlikusi P. Čaikovskio ir S. Prokof
jevo koncertus. Konkurso laimėtojai 
dalyvaus tarptautiniame P." Čaikovs
kio konkurse Maskvoj. M. Rubeckytė 
yra baigusi Vilniaus M. K. Čiurlio
nio meno mokyklą, studijavusi Vil
niaus konservatorijoje pas prof. J. 
Karnavičių ir Maskvos P. Čaikovskio 
konservatorijoje pas prof. J. Flierą. 
Konkurse taipgi dalyvavo vilnietis 
R. Bekionis, nepatekęs į geriausiųjų 
eiles.

MASKVOS DAILININKŲ SĄJUN
GOS rūmuose savo parodą surengė 
dail. J. Kuzminskis. Jo kūrybai at
stovavo apie 100 grafikos lakštų, 
knygų iliustracijų ir piešinių.

LIETUVOS LIAUDIES BUITIES 
muzėjus Rumšiškėse šiemet susilau
kė apie 1,00.000 lankytojų, šeštadie
niais ir sekmadieniais jiems koncer
tus rengė muzėjaus liaudies muzikos 
grupė bei kiti kolektyvai. Muzėjus 
buvo praturtintas XVIII š. pabaigos 
žemaičio ūkininko sodyba, augštaičio 
valakininko ir sklypininko sodybo
mis. Jame dabar jau sutelkta apie 
14.000 įvairių rodinių.

VILNIAUS FIIIARMONIJOJE de
biutinį koncertą turėjo A. Krogerto 
vadovaujamas kamerinis Kompozito
rių Sąjungos vyrų choras. Su pianis
tės H. Znaidzilauskaitės palyda bu
vo atliekami naujausi lietuvių kom
pozitorių — E. Balsio, V. Laurušo, 
V. Bagdono, V. Budrevičiaus, A. 
Bražinsko kūriniai, papildyti rusų ir 
tarptautinių klasikų kompozicijomis. 
Šią programą choras taip pat atliko 
Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.

Iš KONCERTINĖS KELIONĖS 
Čekoslovakijoje grįžo Kauno poli
technikos . instituto choras “Jaunys
tė” su vadovu R. Varnu. Išvykos re
pertuare buvo M. K. Čiurlionio, J. 
Gruodžio bei kitų kompozitorių dai
nos, suskirstytos į tris programas — 
festivalinę, konkursinę ir koncerti
nę. Iš tarptautinio chorų festivalio 
Pardubicėje “Jaunystė” parsivežė 
prizą už geriausią programos drama
turgiją. Jos koncertai taipgi įvyko 
Brno, Ostravos bei kituose mies
tuose.

VELIONIES DAIL. S. KRASAUS
KO grafikos darbų paroda įvyko R. 
Berlyne. Atidaryme dalyvavo jo naš
lė N. Krasauskienė ir rašytojas M. 
Sluckis, dalyvius supažindinęs su S. 
Krasausko gyvenimu bei kūryba. 
Tarp išstatytų rodinių buvo ciklai — 
“Nemirtingumas”, “Giesmių gies
mė”, “Vasara”, “Langas”,' “Moters 
gyvenimas”, “Siekiai” ir “Amžinai 
gyvi”.

VYTAUTĖS ŽILINSKAITĖS hu
moreskas “Raudonkepuraitė”, “Spor
to salėje”, “Operoje”, “Direktoriaus 
kabinete”, “Po skyrybų”’ atspaude 
lenkų žurnalas “Magazyn Rodzinny”. 
Humoreskas vertė B. Benecka.

V. Kst.



8 psl. • Tėviškės Žiburiai • 1978. L 5 — Nr. 1 (1456)

CH0LKRI1
R. Cholkan & Co. Ltd. 

Realtor
REAL ESTATE — 

GENERAL INSURANCE
HIGH PARK-BLOOR, šiurkščių plytų 7 kambarių atskiras namas; 
centrinis planas, platus privatus įvažiavimas su pristatytu šalia ga
ražu; kaina sumažinta $10.000 dėl skubaus pardavime; sklypo prie
kis — 57 pėdos.
PRINCE EDWARD DR.BLOOR, gražus, didžiulis 7 kambarių viena- 
augštis (bungalow); centrinis šaldymas, užbaigtas rūsys su atviru 
židiniu; gražus kiemas, dvigubas garažas su privačiu įvažiavimu; 
viena atvira skola.
HIGH PARK BLVD., didžiulis 15 kambarių, atskiras namas; vande- 
niu-alyva šildomas; privatus įvažiavimas; apie $40.000 įmokėti, viena 
atvira skola.
JANE-BLOOR, dvibutis; prašoma kaina tik $82.000; didelis kiemas, 
garažas, netoli Bloor, 5 kambariai pirmame augšte.
SWANSEA, atskiras 7 kambarių namas; prašoma kaina tik $60.500; 
reikalingas remonto; netoli Bloor.
ROYAL YORK-BLOOR, 5 kambarių vienaaugštis (bungalow); ga
ražas su privačiu įvažiavimu; vandeniu-alyva šildomas; netoli Bloor, 
prašoma kaina $69.900.
KINGSWAY, atskiras 5 kambarių vienaaugštis, (bungalow); alyva 
šildomas; privatus įvažiavimas; prašoma kaina $65.900, mažas įmo- 
kėjimas.
INDIAN RD.-BLOOR, 10 didelių kambarių, atskiras namas, platus 
privatus įvažiavimas su dvigubu garažu; viena skola; visai netoli 
Bloor ir Lietuvių Namų.
WINDERMERE-BLOOR, sumažinta kaina iki $65.000; atskiras 7 kam
barių namas; garažas; reikalingas remonto; netoli Bloor; skubus 
pardavimas,

P.KERBERIS,
2336 BLOOR STREET WEST

tel. 763-5555 namų 535-1584

LIETUVIO SAVININKO VAISTINĖ

MARGIS DRUG STORE
JOHN V. MARGIS, Phm. B.

408 Roncesvalles Avė. Tel. 535-1944
PRIIMA "ONTARIO DRUG BENEFIT" RECEPTUS.

VAISTAI, KOSMETIKOS PREKĖS IR KT.

NEMOKAMAS PRISTATYMAS Į NAMUS

Prisikėlimo Parapijos 
Kredito Kooperatyvas
M6HCi°A89£ St' Toront°' °nt » Tel. 532-3400

AKTYVAI — virš 13 milijonų

Nemokama visų narių gyvybės drauda pagal santaupų dydj iki $2,000, 
asmeninių paskolų, mirties ir invalidumo atvejais ---- iki $10,000.
Parduodame "American Express" kelionių čekius ir pinigines perlaidas. 
Nemokamas čekių ir sąskaitų patarnavimas. • Mūsų tikslas — ne 

PELNAS, bet sąžiningas PATARNAVIMAS lietuviams.

KASOS VALANDOS: = MOKA UŽ:
Pirmadieniais 10-3 = term, indėlius 1 metų 8’/i%

Antradieniais 10-3 E pensijų ir namų s-tas 8’/2%
= taupomąsias s-tas......................7%

Trečiadieniais uždaryta

Ketvirtadieniais 10-8
Penktadieniais 10-8

E depozitų-čekių s-tas................... 6%

| DUODA PASKOLAS:
= asmenines 9!/z%

Šeštadieniais 9-1 = nekiln. turto 9!Zį%
Sekmadieniais 9.30-1 = investacines 10%

Skyrius ANAPILYJE veikia sekmadieniais — 
9.30 v.r. iki 1 v.p.p.

<ĮTE*nLI IIKTU DC 406 Roncesvalles Avė. 
oltrnANd r U n O telefonas 536-5936
Parduodami kailiniai apsiaustai ir įvairaus kailio kepurės.
Priimami užsakymai. Daromi pataisymai bei persiuvimai.

(Atkelta iš 1-mo psl.) 
paštininkų darbu. Spaudoje 
mesti kaltinimai liečia spardy
mą mažų siuntinėlių vietoje fut
bolo, nors jie turi etiketę, liu
dijančią dūžtamą turinį, svaidy
mą patefono plokštelių, pašto 
sunkvežimių panaudojimą 
asmeniniams reikalams, draugų 
perkraustymui iš Toronto į ki
tus miestus, paštininkų miego
jimą naktinėje pamainoje, pa
sitenkinant tik pusvalandžiu 
darbo. Kaikuriuose pašto sky
riuose net ir dieninėje pamaino
je dirbama maždaug po ketu
rias valandas. Vagiamos vertin
gesnės prekybos bendrovių 
siuntos, ant jų užklijuojant sa
vo adresą. Šiuo atveju ilgapirš
čiai paštininkai laikosi principo 
vogti tik bendrovių siuntas, bet 
neliesti privačių asmenų siuntų. 
Šiuos pranešimus spaudai yra 
pateikę kaikurie paštininkai su 
sąlyga, kad jų pavardės nebus 
skelbiamos, nes jie bijo unijos 
radikalų ir net pašto vadovų 
keršto. Dalį šių kaltinimų, pa
teikdami pavardes, patvirtino 
asmenys, dirbę, bet dabar jau 
nedirbantys Toronto pašte. Ka
nados paštininkų unijai dabar 
vadovauja J. C. Parrotas, pakei
tęs J. Davidsoną, kuris viešai 
buvo pareiškęs: “Visuomenė te
gu eina po velnių, jeigu ji mū
sų nesupranta!” Tokiais žodžiais 
jis gynė legalius ir nelegalius 
paštininkų streikus. Padirbėjęs 
Otavos pašte, J. Davidsonas uni
jos vadovybės vėl buvo pakvies
tas techniniu patarėju Ontario 
provincijos unijos skyriuje. Uni
jos protesto jau susilaukė pašto 
min. J. J. Blaiso nutarimas pa
skirti advokatą R. Heenaną tar
pininku pašto ir unijos narių 
nesutarimams spręsti. Pasak 
unijos vado J. C. Parroto, adv. 
R. Heenanas yra pasižymėjęs 
savo pastangomis siaurinti dar
bininkų teises.

Ontario susisiekimo min. J. 
Snow džiaugiasi 11,8% sumažė- 
jusiomis gyvybės aukomis auto
mobilių nelaimėse per 1977 m. 
pirmuosius devynis mėnesius. 
Tame laikotarpyje pernai žuvo 
712 asmenų, o 1976 m. — 807. 
Statistika liudija, kad aukų skai
čių sumažino priverstinis sau
gos diržų Įvedimas šioje provin
cijoje. Pirmajame pernykščia
me pusmetyje žuvo 212 automo
bilių vairuotojų, važiavusių be 
saugos diržų, bet tik 50, kurie 
buvo užsidėję diržus. Panašią 
proporciją sudaro ir žuvusieji 
keleiviai automobiliuose: 132 — 
be diržų, 19 — su diržais. Dau
geliu atvejų automobilio nelai
mė ir vairuotojui, ir keleiviams 
baigiasi tik sužeidimu, kai jie 
naudoja diržus. Tokią išvadą 
perša sužeidimų pagausėjimas 
per pirmuosius devynis 1977 m. 
mėnesius iki 57.694, kai tuo tar
pu tame 1976 m. laikotarpyje 
sužeistų asmenų buvo 49.181.

E. Trudeau vyriausybė pagaliau 
nutarė pakeisti juos naujais ka
ro laivais, ir parūpinti darbo 
4.600 darbininkų laivų statyk
lose. Naujų laivų projektams 
paruošti jau paskirta $63 mili
jonai. Iki pirmo laivo pastatymo 
reikės mažiausia 8 metų. Pir
miausia bus pakeisti seniausi še
ši naikintojai. Jų pakeitimui 
reikės $1,5 bilijono.

Kanados monetų kalykla at
šaukė naujos vieno cento mone
tos pasirodymą nuo š.m. sausio 
1 d. Jos diametras nuo 19,05 mi
limetro buvo sumažintas iki 16 
ir pasidarė beveik lygus Toron
to TTC susisiekimo bendrovės 
metaliniams bilietėliams, ku
riais atidaromi automatiniai 
įėjimo varteliai požeminių trau
kinių stotyse. Tų vartelių auto
matų pertvarkymas būtų parei
kalavęs apie $300.000, jeigu bū
tų pavykę išspręsti technines 
problemas. Priešingu atveju to- 
rontiečiai būtų galėję važinėti 
požeminiais traukiniais už vieną 
centą. Protestą pareiškė ir įvai
rius gėrimus bei rūkalus parda
vinėjančių automatinių mašinų 
bendrovės, nes naujoji cento 
moneta ir suplanuotoji 10 centų 
moneta nežymiai skiriasi tik sa
vo svoriu. Monetų kalyklos spe
cialistai dabar žada ištirti šias 
problemas. Naujos monetos 
greičiausiai pasirodys tik 1979 
m.

Toronto žydų vakarienėje, ku
ri buvo skirta Izraelį remian
čiam fondui, dalyvavo Ontario 
premjeras W. Davis. Fondo at
stovas L. Schiperis jam prane
šė, kad Izraelio vyriausybė prie 
Jeruzalės įrengs 16 akrų plotą 
užimantį pramogų centrą ir, pa
gerbdama premjerą W. Davis, jį 
pavadins Ontario Place. Tokį 
pavadinimą jau turi Ontario 
pramogų centras, kuriam buvo 
panaudotos dirbtinės salelės 
prie Toronto CNE parodos On
tario ežero pakrantėje. Premje
ras W. Davis pagerbimo susi
lauks už savo griežtą liniją, 
smerkiančią vadinamąjį arabų 
boikotą, nukreiptą prieš Izraelį. 
Juo stengiamasi atgrasyti di
džiąsias bendroves nuo prekybi
nių ryšių su Izraeliu bei investa- 
cijų tame krašte. Bendrovėms, 
užmezgusioms tokius ryšius, 
arabų šalys neduoda jokių užsa
kymų, neperka jų gaminių..

Optical Studio 
OKULISTAS R. SCHMID 
1596 Bloor Street West 

Toronto 9, Ont. (prieš Lietuvių 
Namus) •Tel. 535-6252
Greitos patarnavimas, neaugš- 
tos kainos. Gaunami kontakto 

lęšiai (contact lenses).

Ateitininkų žinios
Jaunučių berniukų ir mergaičių 

susirinkimai bus sausio 8, sekma
dienį, 2 v.p.p, seselių namuose. Visi 
jaunučiai privalo dalyvauti.

Vyr. moksleivių ideologiniuose 
kursuose Dainavoje iš Toronto daly
vavo 5 moksleiviai. Šių metų kursų 
tema buvo “Akciologija”. Tie kur
sai Dainavoje per Kalėdų atostogas 
vyksta jau per 10 metų. Jų organi
zatorius ir programos paruošėjas yra 
kun. St. Yla. Jis į tuos kursus yra 
įdėjęs ne tik daug darbo valandų ir 
dienų, bet ir savo širdies.

Toronto moksleiviai nuoširdžiai 
dėkoja tėvų komitetui už finansinę 
paramą į kursus vykstantiems. Taip 
pat dėkojame M. Razgaitienei, kuri 
visus kursantus maitino ir rūpinosi, 
kad visi būtų sotūs.

“Džiaukimės gyvenimu” yra To
ronto moksleivių kuopos metinė te
ma. Ta tema yra nagrinėjama dau
geliu požiūrių: džiaukimės, kad esa
me krikščionys, kad esame Dievo 
vaikai — Jėzaus atpirkti; džiauki
mės, kad gyvename laisvėje; džiau
kimės, kad turime draugų; džiauki
mės, kad esame ateitininkai ir 11.

Skautų veikla
• Skautų tėvų komitetas dėkoja 

visiems, aukojusiems laimikius ba- 
zarui, kuris įvyko lapkričio 12 d. 
Prisikėlimo salėse. Ypač pasidžiaug
ta gausiu dalyvių skaičiumi.

• Romuvos stovyklavietės metinis 
narių susirinkimas įvyks sausio 8, 
sekmadienį, 11 v.r., skautų būkle.

• Rasai Baliūnaitei ir Viktorui
Lukošiui, jų močiutei Jievai Kaspe
ravičienei mirus, gilią užuojautą 
reiškia “Šatrijos” ir “Rambyno” tun
tai. /

• Skautų Kūčios įvyko gruodžio 
18 d. Prisikėlimo salėje. Esant ir la
bai nepalankiam orui,'susirinko gau
sus būrys skautų-čių ir tėvų. Oficia
lią dalį pradėjo tuntininkė V. Gry
bienė, pakviesdama s. Tėvą Augus
tiną maldai. Trys simbolinės žvakės 
— Dievui, Tėvynei ir artimui buvo 
uždegtos kun. A. Žilinsko, s. L. Ka
linausko ir viešnios skautininkės E. 
Šakienės iš Buffalo, N.Y. Trumpą 
programą atliko “Vaidilučių” drau
govė. Jas paruošė s. P. Saplienė. Jū
rų skautės pagiedojo kalėdinę gies
mę. Bendrai sugiedota keletas ka
lėdinių giesmių, kurioms vadovavo 
I. Punkrienė. Mažieji buvo apdova
noti Kalėdų senelio.

• Į Australiją išvykstantiems — 
S. Kazilevičiūtei, R. Bubelytei, A. 
Kalinauskui, T. Senkevičiui, M. Tar
vydui, R. Turėtai, A. Gvildžiui ir S. 
Namikui palinkėta laimingos kelio
nės. Jiems įteiktos nuvežti vėliavos: 
Kanados — s. K. Batūra, “Šatrijos” 
ir “Ranlbyno” — tuntininkai V. Gry
bienė ir V. Turėta. Padėkos žodį ta
rė tunt. V. Turėta visiems atvyku
sioms, .tėvų komitetui, Birutės drau
govei ir jų darbščiai draugininke! R. 
Valickienei už suorganizavimą mais
to ir stalų paruošimą.

• Skautiškas ačiū Birutės draugo
vei, v.s. B. Stundžiai, ps. V. Turėtai 
už paaukojusias skautiškas knygas 
Lietuvių Namų bibliotekai.

• Vilkiukų iškyla įvyko gruodžio 
11 d. Aplankyta “Casa Loma” pilis. 
Sekanti sueiga įvyks sausio 9 d., 7 
v.v., Prisikėlimo Parodų salėje.

O. Balsienė

'AL®
GARBENS

REAL ESTATE LTD.
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Board narys

Telefonai: 536-2738 • 536-2664 • 1611 BLOOR St. West
PARDUODAMI NAMAI HIGH PARK RAJONE IR

NETOLI LIETUVIŲ NAMŲ

PACIFIC-BLOOR, atskiras plytų namas, trijų augštų; pilnai moder
nizuotas, dvi prausyklos, privatus įvažiavimas. Netoli Bloor ir High 
parko.

BLOOR-SHAVER, mūrinis vienaaugštis, 3 miegamųjų su prijungtu 
garažu. Užbaigtas rūsys (baras). 50 pėdų priekis. Sklypas su vaisme
džiais. Greitas perėmimas:

NETOLI PRISIKĖLIMO parapijos šventovės keturbutis. Gražūs, 
erdvūs butai po 4 kambarius. Alyva šildomas. Keturi garažai. Nedi
delis įmokėjimas ir viena atvira skola.

KLAUSKITE KITŲ PARDAVIMŲ HIGH PARK RAJONE

MISSISSAUGA, prabangus vienam."*- m g?lio skiypo> 4 mie.
3 modernio^”A RŪU O *. “ai. Prašoma kaina tik 

$89.000. Vertas daJP I^u.

QUEEN-CALENDER,, atskiras plytų -T 0L S3 augštus; 3 mo
dernios virtuvės ir prausjdcloį. Q Mtuvyje su visais įrengimais. 
Testamentinis palikių p JA uk $55.000.

INDIAN RD. ARTI BLOOR, atskiras mūrinis namas, 3 augštai, 4 
kambariai pirmame augšte; labai gerame stovyje; privatus įvažiavi
mas, dvigubas garažas. Įmokėti apie $25.000.

VARS1TYDUNDAS, 6 kambariai, su užbaigtu rūsiu; namas apie 18 
metų senumo, modernus, su privačiu įvažiavimu, įmokėti tik $8.000.

WESTON RD.-EGLIN TON, naujai atremontuota krautuvė, plius 4 
kambarių butas; gera vieta betkokiam verslui, įmokėti apie $10.000.

ALHAMBRA ARTI LIETUVIŲ NAMŲ, atskiras plytų namas, 
14 kambarių; 5 kambariai pirmame augšte, plius 4 butai nuomoti, 
geros pajamoš, geras butas savininkui, garažąs. Įmokėti apie $25.000.

VAKARAIS SKAMBINKITE I NAMUS

S. Jokūbaitis A. Garbenis
537-2869 489-1543

^SI’OltlAS

Taupyk ir skolinkis
Pirmutiniame ir didžiausiame /■ M J|
TORONTO LIETUVIŲ HAKA/VIA
KREDITO KOOPERATYVE ----- -------------------------- ~

MOKA:
8’/į % už 1 m. term. dep.
9% už pensijų ir namų planą
7^2% už spec, taupymo sąsk.
7% už taupymo s-tas
6% už čekių s-tas (dep.)

AKTYVAI virš 18 n

IMA:

914% už asm. paskolas

9’/4% už mortgičius

ūlijonų dolerių

Asmenines paskolas duodame iki $10,000 ir mortgičius iki 
75% įkainoto turto. Visų narių gyvybė apdrausta santaupų 
dydyje, bet nedaugiau $2,000. Asmeninės paskolos mirties 
atveju apdraustos iki $10,000. Nemokamas čekių ir sąskaitų 
patarnavimas — piniginės perlaidos, kelionės čekiai (American 
Express) Kitos paskolos: (Line of Credit) ir antrieji mortgičiai.

KASOS VALANDOS: pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų; ketvirtadieniais ir penktadieniais — 
nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vakaro; šeštadieniais — nuo 9 vai. ryto iki 1 
vai. po pietų (liepos ir rugpjūčio mėnesiais šeštadieniais uždaryta)

BŪSTINĖ: Lietuvių Namai — 1573 Bloor Street West, 
Telefonai: 532-8723 Toronto, Ontario

ir 532-1149 M6P 1A6

DUFFERIN RADIO AND TV
SALES AND SERVICE
Taisomi televizijos, HI-FI ir radijo aparatai. • Parduodamos lempos 
ir baterijos. • Prityręs specialistas su ilga praktika.

1000 College St. • LE 1-3074 • Sov. P. Užbolfs

A u tori te Soles service
Telefonas 531-1305 1636 Dundas St. W.

ir Bloor Autorite Garage, 296 Brock Ave.
(tarp Dundas ir Collego)

• Sąžiningas ir patikimas patarnavimas.
• Visi automobilių mechaniniai taisymai.,
• Snieginės ir paprastos padangos, Michel'in, B. F.

Goodrich, Radial ir kt. Sav. frank PETTIT

Lietuviška maisto gaminių krautuvė

PARKSIDE MEAT 
MARKET

335 Roncesvalles Ave., 
Toronto, Ontario Telefonas 535-1258
• Užsakymai priimami telefonu • Nemokamas pristatymas •

Simon ę television
PO Savininkas — V. SIMINKEVIČIUS

2385 Dundas St. W., Toronto Tel. 532-8772
Netoli Lietuvių Namų prie Bloor-Dundas požeminio.

Nuomojam, taisom, parduodam televizijas, "stereo" 
aparatus, lietuviškas plokšteles ir suvenyrus.

P. ir T. SERVICE CENTRE garažas
(1862”Mattawa Ave., Mississauga, L4X IKI, tel. 279-4371)

Važiuoti j vakarus Dundas St. W. nuo 427 kelio 1 mylią, sukti kairėn 
prie pirmųjų šviesų (j pietus) Wharton Way, važiuoti Wharton Glen 

gatve tiesiog j garažą.
• Sąžiningai atliekame visus automobilių mechaniškus pataisymus. • 

Savininkai: A. Paškevičius ir J. Tamošiūnas

Kalėdų išvakarėse brangios 
dovanos susilaukė Toronte gy
venantys vengrai Julius ir Juli- 
jana Geczi — Maltono aerodro
me jie sutiko po 12 metų iš ko
munistinės Vengrijos išleistus 
tris savo sūnus, sulaukusius pa
auglio amžiaus. Julius ir Julija- 
na Geczi, pabėgę iš Vengrijos 
sukilimo metu, Kanadon atvyko 
1957 m. Vaikus Vengrijon jie 
pasiuntė pas gimines 1965 m., 
kai du iš jų susirgo astma, nes 
ten yra palankesnės klimato są
lygos šiai ligai įveikti. Vaikų su
sigrąžinimu Kanadon buvo pra
dėta rūpintis 1972 m., bet visos 
pastangos lig šiol buvo nesėk
mingos. Išvažiavimo vizos, ma
tyt, dabar buvo duotos dėl Bel
grado konferencijos. Pas tetą, 
gyvenančią prie Budapešto, te
bėra likusi dukrelė Viktorija, 
13 metų amžiaus, kuri tebeser
ga astma.

Iš Toronto Jugoslavijon de
portuojamas nelegalus imigran
tas Ivo Bernatovič, kroatas, ko
vojęs prieš J. Tito režimą, ban
dė nusižudyti Britanijoje, Lon
dono Heathrow aerodrome. Iš
siveržęs iš jį lydėjusių dviejų 
jugoslavų saugumiečių, jis tren
kė savo galvą į metalinę tvorą, 
sunkiai susižeidė ir buvo nuvež
tas į Pentoville kalėjimo ligoni
nę. Kanados imigracijos parei
gūnai jį nutarė išduoti Jugosla
vijai, kai pas jį buvo rasta 
sprogmenų, įrodžiusių teroristi
nę veiklą. Toronto kalėjime jis 
pasiprašė katalikiškų ligonio 
apeigų, teigdamas, kad Jugosla
vijoje jo laukia neišvengiamas 
sušaudymas. Britanijos imigra
cijos pareigūnai dabar žada pra
vesti išsamų viso incidento tyri
mą.

Kanados vakarų, šiaurės ir ry
tų pakrantes saugo tik 20 pase
nusių naikintojų. Premjero P.

SPORTAS LIETUVOJE
“Sport za Rubežom” paskelbė 1977 

m. geriausių pasaulio ir Europos 
plaukikų sąrašą. Moterų 200 m plau
kimo krūtine grupėje ketvirtąja yra 
šiaulietė V. Pcnkauskaitė, pagerinu
si Lietuvos rekordą iki 2 min. 36,10 
sek. Už ją pernai buvo greitesnės 
trys plaukikės: leningradietė J. Bog
danova (2 min. 35,04), R. Vokietijos 
atstovė A. Gožė (2 min. 35,25 sek.) 
ir danė S. Nilson (2 min. 35,34 sek.).

Sovietų Sąjungos ir R. Vokietijos 
jaunųjų plaukikų susitikimą 193: 
151 laimėjo sovietų rinktinė, ku
rioje buvo vilnietė L. Kučiušytė ir 
kaunietis T. Lagunevičius. Abu jie 
tapo laimėtojais. L. Kačiušytė, nu
plaukusi 200 m krūtine per 2 min. 
40,9 sek. pagerino Lietuvos mergai
čių rekordą ir pasiekė geriausią pa
sekmę 1977 m. Sovietų Sąjungoje. 
T. Lagunevičius 100 m nugara nu
plaukė per 1 min. 2,2 sek., pasiek
damas Sovietų Sąjungos jaunučių 
rekordą.

Varžybose dėl “Sporto” laikraščio 
taurės dalyvavo 62 Lietuvos moterų 
krepšinio komandos. Laimėtojas iš
ryškino baigminiai susitikimai Vil- 
kaviškėje. Po 13 metų čempijonėm 
vėl tapo Vilniaus universiteto stu
dentės, treniruojamos L. Gedminie
nės. Jų “Mokslo” komanda 72:53 
rezultatu įveikė kauniečių “Bangą”, 
treniruojamą A. Puidoko. Trečioji 
vieta teko trenerio J. Kuliešiaus pa
ruoštoms Šiaulių ■ “Logikos” atsto
vėms, nugalėjusioms Kauno “Atletą” 
75:57. Geriausių žaidėjų vardus iš
sikovojo: “Mokslo” atstovės — gynė
ja R. Minkevičiūtė, kraštinė puolėja 
B. Savickaitė, o “Bangos” krepšinin
kė N. Daugirdienė buvo geriausia 
vidurio puolėja.

VYČIO ŽINIOS
Buvusiai Vyčio sporto klubo pir

mininkei Sofijai Kasperavičiūtei- 
Baliūnienei ir buvusiems Vyčio fut
bolininkams Adolfui ir Vytautui 
Kasperavičiams, netekus mylimos 
mamytės, reiškiame gilią užuojautą.

Algis Janušauskas praėjusią vasa
rą dalyvavo keliose lengvosios atle

tikos varžybose. Geriausias pasek
mes pasiekė Ontario universitetų 
pirmenybėse praėjusį rudenį. Ypač 
gerą pasekmę pasiekė trišuolyje, nu
šokęs 14,28 m. (jo geriausia pasek
mė 14.61 m.). Kiek blogiau sekėsi 
šuolyje į tolį. Nors ir laimėjo II v., 
tačiau pasekmė 6,45 m. gerokai at
silikus nuo jo geriausios pasekmės 
— 6,99 m. šimtą metrų šiose pir
menybėse nubėgo per 11,3 sek. Vi
sos pasekmės teikia daug žadančių 
vilčių būsimoms PLS Žaidynėms 
ateinančią vasarą.

Patricija Girčytė, jaunoji Vyčio 
plaukikė, taip pat turi daug vilčių 
laimėjimams PLS Žaidynėse. 1977 
m. gruodžio mėn. Toronte įvykusio
se parkų ir žaidimo aikštelių plau
kimo pirmenybėse ji laimėjo 4 pir
mas vietas: 50 m. l.s., 100 m. nuga
ra, 100 m. įvairaus plaukimo ir 
4 x 25 m. estafetėje. Geriausia jos 
pasekmė šiose pirmenybėse buvo 
plaukime nugara — 1:13,0.

Glorija Nešukaitytė 1977 m. gruo
džio 4 d. uždarose Ontario pirmeny
bėse mergaičių 17 m. klasėje- lai
mėjo I v.

Jauniai C (14 m.) žaidė dvejas 
CYO krepšinio pirmenybių rungty
nes. Pirmose rungtynėse vytiečiai 
pralaimėjo St. Norbert komandai 
18:42. Antrose rungtynėse vytiečiai 
nesunkiai įveikė iš jaunesnių žaidė
jų sudarytą Aušros komandą 50:3 
(20:0). Vyčio komandoje žaidė: A. 
Saplys 28, R. Karpis 15, P. Sukaus- 
kas 1, S. Namikas 2, J. Aukštaitis 2, 
P. Aukštaitis, A. Balsys 2, L. Ažuba
lis 14, R. Marcinkevičius 2, P. Kar
pis 2.

Jauniai B (16 m.) taip pat žaidė 
dvejas CYO krepšinio pirmenybių 
rungtynes. Pirmose rungtynėse vy
tiečiai nesunkiai nugalėjo Holy Ro
sary komandą 89:13. Antrose rung
tynėse, žaidžiant be J. Zenkevičiaus 
ir A. Radzevičiaus, teko pralaimėti 
Holy Name komandai 58:94. Žaidė:
J. Karpis 47, E. Augaitis 35, J. Zen
kevičius 13, L. Siolek 5, A. Radzevi
čius 9, A. Kišonas 12, A. Slapšys 10,
K. Bubelis 8, R. Budrys 4, P. Tut- 
lys 4. A. S.

fflanabian Art
176 Lakeshore Road West, Port Credit, Ontario L5H 1G4

Darbovietės telefonas 278-2757 
Namų telefonas 278-4529

Louis Temporale — oficialus skulptorius

Bank of Canada, Bank of Montreal, Bank of 
Nova Scotia ir Archives Bldg.
King George VI Niagara Falls

Atlieka įvairius kapų paminklų akmens ir skulp
tūros darbus — greitai ir meniškai. Užsakymus 
atliekame pagal projektus ir taip pat turime 

didelį pasirinkimą pagamintų paminklų.

Užsakykite jau dabar, kad mes galėtume ne
skubėdami atlikti visą menišką darbą pagal 

pageidavimus.

ED. KONDRATAS, siuvėjas
Individualūs užsakymai, pasiūtos eilutės, sportiniai švarkai ir kelnės 
(slacks) iš šių medžiagų: vilnonių, ožkinės vilnos (mohair), megztinės 

(double knit), sintetinės medžiagos (Fortrel, Terylene)

1 1 13 Dundas St. W., | e O O CJCJ Lietuviams daroma
Toronto 3, Ontario 1 e1, ’NUOLAIDA

DDAfDrCC REAL ESTATE LTD 
JL IvVUllLJJ 1072 Bloor St. W.
Perkant ar parduodant nekilnojamą nuosavybę visada 

Jums sąžiningai patarnaus A. BllŪdŽlUS

Telefonai: 534-9286 • namų 537-2291

TIM S AUTO BODY LTD.
Visų rūšių automobilių išorės (body) taisymas bei dažymas (bake 
oven) ir visi mechaniniai taisymai. Parduodu vartotus automobilius.

24-28 Howard Park Ave. (arti Dundas St. W.)
Toronto, Ont., M6R 1V5 FILTSOS BROS

Telefonai 533-8451, 533-8452



Didžiosios dienos Toronte
(Atkelta iš 1-tno psl.)

S. Žiemelytė, J. Sriubiškienė ir 
kt.

Kitos Toronto įžymybės
Toronto miestas turi 2.3 mil. 

gyventojų ir yra etninis Kana
dos centras. Verta pamatyti: 
Canadian National Tower (bokš
tas), augščiausias pastatas pa
saulyje (per 1800 pėdų), miesto 
rotušė, Casa Loma pilis, Royal 
Ontario .Museum, provinciniai 
parlamento rūmai, Ontario Pla
ce — virš vandens ant stulpų 
pastatytas įvairių paviljonų ir 
Įdomybių centras, kainavęs 23 
mil. dol., Science Centre, Kato
no prekybos centras miesto 
vidury, zoologijos sodas, High 
Park ir visa eilė kitų gražių 
parkų, senoji miesto rotušė, 
bankų centrai ir eilė kitų archi
tektūrinių pastatų. Šiaurinę 
miesto dalį kerta Hwy. 401 — 
Macdonald - Cartier ' 12 linijų 
Freeway. Labai gerai išplanuo
tas plentų kompleksas. Prie jo 
suplanavimo dirbo ir lietuviai 
inžinieriai. Kaip vyksta judėji
mas, iš helikopterių stebi atvy
kę inžinieriai — kelių planuo
tojai iš Europos, Sov. Sąjungos 
ir net JAV.

Pasaulio Lietuvių Dienų me
tu Toronte vyks įvairių tauty
bių savaitė — Karavanas: įren
giami etninių grupių paviljonai 
su tautinėmis parodomis, muzi
ka, valgiais ir gėrimais. Lietu
vių paviljonas “Vilnius” bus 
įrengtas Prisikėlimo parapijos 
patalpose.

Sunku Viską suminėti, tačiau 
atostogos, praleistos Toronte, 
turėtų palikti smagių prisimini
mų. Visi lietuviai iš arti ir toli 
kviečiami atsilankyti.

Lietuvių vasarvietės
Apie 85 mylias nuo Toronto 

yra Georgian Bay įlanka. Tai 
ilgiausias gražaus smėlio paplū
dimys pasaulyje. Springhurst 
Beach vietovėje daug lietuvių 
vasarnamių, kun. P. Ažubalio 
pastangomis pastatyta salė, kur 
vasaros metu laikomos pamal-

Visų rūšių pervežimas baldai 
ir kt. Vežamas turtas pilnai 

apdraustas.
Skombinti tel. LE 4-1403

30 DEWSON St., Toronto, Ont.

dos, sporto aikštė ir patalpos 
stovyklavimui. New Wasaga 
Beach vietovėje Tėvai pranciš
konai turi didžiules stovyklavi
mo patalpas, talpinančias apie 
200 stovyklautojų. Nepaprastai 
gerai suplanuota ir labai sma
gi atostogų vietovė. Sportinin
kai, skautai, ateitininkai ir kitos 
organizacijos čia rengia stovyk
las.

Pusantros valandos kelio nuo 
Toronto yra Niagara Falls 
krioklys. Irgi verta pamatyti.

Jei atsirastų lietuviškų šei
mų norinčių po Pasaulio Lie
tuvių Dienų ilgiau paatostogau
ti, būtų galima surengti sto
vyklą. Visais reikalais kreiptis: 
PLD Informacija, 1011 College 
St., Toronto, Ont., Canada M6H 
1A8.

J. Karka, pirm.
PLD spaudos-informacijos 

komisija

Thunder Bay, Ont.
ŽYMI VEIKĖJA IR MENO KRI

TIKĖ Rita Ubriaco, pakviesta kalbė
ti soroptimistų klubo susirinkime, 
prisiminė anksčiau buvusį lietuvių 
koncertą, kurio programą atliko so
listai — G. Capkauskienė, V. Veri- 
kaitis ir akompaniatorius J. Govė- 
das. Esą tokiam koncertui reikėtų 
ne 200 vietų salės, bet 1.000 arba 
2.000, kad augšto lygio programa ga
lėtų pasigėrėti plačioji visuomenė. 
Lietuviai džiaugiasi tokiu puikiu 
įvertinimu jų pastangų. E. J.

Calgary, Alberta
KALĖDŲ EGLUTĘ surengė šeš

tadieninė lietuvių mokykla Unita
rian šventovės salėje. Mokiniai ir tė
vai sutiko Kalėdų senelį (J. Stanke
vičius), kuris išdalino dovanėles. 
Dovanas gavo taip pat mokyklos pa
talpų šeimininkė V. Dubauskienė ir 
mokyklos vedėja G. Noreikienė. Prie 
Kalėdų eglutės visi sugiedojo “Tyli 
naktis, šventa naktis” (mokyt. I. Šal
kauskienė). Trys mokinių poros pa
šoko “Ožiukus” (mokyt. Jaugelienė). 
Vaidinimą “Kalėdų naktį” insceniza
vo mokyklos mokiniai (mokyt. E. 
Krausienė). Mažieji darželio lanky
tojai pašoko ratelį (mokyt. I. Bren
nan ir B. Simonėlienė). Po progra
mos visi susėdo vakarienei - kavutei. 
Mokyklos mokinių pasirodymas pra
džiugina tėvus ir visus besidomin
čius lietuviškos mokyklos veikla.

VYSK. V. BRIZGYS atsiuntė pa
dėkos laišką ir sveikinimus visiems,- 
prisiminusiems jo 50 metų kunigys
tės sukaktį. Gautą piniginę auką iš’ 
Kalgario lietuvių skiria mūsų Tėvy
nės reikalams ir visus aukojusius 
prisimins maldose. Kor.

Toronto gintarietės atlieka meninę programą Niujorko lietuvių Kultūros Židinyje

SKAITYTOJAI PASISAKO

Tėviškės Žiburiai • 1978. I. 5 — Nr. 1 (1456)-----•9 psl.

j^TEVlSKES ŽIBURIAI
" r T H E LIGHTS OF HOMELAND

savaitraštis, didelio formato, 
8-10 psl., naujiem skaitytojam tik $9.00 metams

(reguliari metinė prenumerata — $12.00)
Prašau siuntinėti "Tėviškės Žiburius" ištisus metus šiam 

naujam skaitytojui:

Vardas, pavardė ............................................................

Adresas ........................ ................................................

Siunčiu prenumeratų ...............dol., aukų............... dol.

Laikraščio adresas:
“Tėviškės Žiburiai”,

2185 Stavebank Rd., Mississauga, 
Ontario, L5C 1T3, Canada

Norintiem susipažinti "TĖVIŠKĘS ŽIBURIAI” 
siunčiami nemokamai keletu savaičių. Prašome pranešti 
tokių asmenų adresus.

ADMINISTRACIJA
■ I

DVI NAUJOS J. BURKAUS KNYGOS
"DU DVASINIŲ BŪTYBIŲ PASAULIAI", 444 psl., JAV $8.50, 
ir "KONNERSREUTHO TERESĖ" (Neumanaitė), $5.00. Užsa
kyti: "Sūduva", 809 Ramble St., Hot Springs, AR 71901, USA

A&B ELECTRIC CO.
įveda elektrą į pramonės, prekybos pastatus ir gyvenamuosius namus

ALBIN AS ARTIČKONIS
Miesto leidimas E-1079 

Nemokamas įkainojimas

GINTAS ARTIČKONIS 
Skambinti (collect) 

Tel. 1 936-4612

FRANK BARAUSKAS LIMITED
REAL ESTATE BROKER
• Patarnavimas lietuvių kalba
• Nemokamas namų įkainojimas
• Didelis namų pasirinkimas

1 R. Stasiulis: 233-3323 245-1297
3828 BLOOR ST. WEST - ISLINGTON - ONTARIO M9B 1 K8

L'etmaFsto ) EUROPEAN MEAT & 
krautuvėj DELICATESSEN

2899 Bloor St. W.z prie Prince Edwa rd 
Tel. 233-9783 NAUJI LIETUVIAI SAVININKAI

BALTIC EXPORTING CO.
SIUNTINIAI J BALTIJOS KRAŠTUS IR SOV. SĄJUNGĄ

• Priimame užsakymus ir maisto siuntinių iš Danijos.
• Turime įvairių medžiagų ir kitų prekių, tinkamų siuntimui.
DARBO VALANDOS: 9 v.r. ---- 5 v.p.p. (po 5 v.p.p. susitarus telefonu);

Šcs*radicniais 9 v.r. — 4.30 v.p.p.; trečiadieniais uždaryta.
482 Roncesvalles Avė., Telefonas Savininkai
Toronto, Ont. M6R 2N5 531-3098 S. ir F. Janavičiai

Balio Maskeliūno Įstaiga

MONTREALIEČIŲ EKSKURSIJĄ
Stebėtojas, reaguodamas į mano 

pasisakymą, klysta rašydamas, kad 
montrealiečių jaunimo ekskursija 
buvo panaudota komunistinei propa
gandai. Gal jis nusivils sužinojęs, 
kad kaip tik šis jaunimas buvo pa
naudotas mūsų laisvų lietuvių pro
pagandai. “GK” puslapiuose yra daž
nai rašoma, kad mūsų jaunimas jau* 
nekalba lietuviškai, o čia kaip tik 
per visą Lietuvą televizijos ekrane 
nuskambėjo ne tik šių jaunuolių 
lietuviška kalba, bet ir dainos. Man 
viena giminaitė rašė iš Vilniaus, kad 
tą dieną, kai buvo rodoma ši laida, 
visa Lietuva sėdėjo prie televizijos 
ekrano ir džiaugėsi pirmą kartą iš
vydę laisvąjį jaunimą. Jautresni 
žmonės verkė iš džiaugsmo. Tokio 
pasirodymo mes už jokius pinigus 
neįstengtume gauti, o šis jaunimas 
tai padarė ir mums pasitarnavo.

Toliau Stebėtojas rašo, kad “Tė
viškės” įstaigos uždavinys ' rodyti 
komunizmo laimėjimus ir panaudoti 
jaunimą savo tikslams. Jeigu ji tai 
bandė, tai tas bandymas tikrai ne
pavyko, ir laimėtojais liko montrea- 
liečiai. Negi Stebėtojas mano, kad 
mūsų jaunimas yra toks naivus?

Mes matėme, kad jie grįžo dar 
didesniais patriotais, geresniais lie
tuviais, ir jiems nutautėjimas jau 
negresia.

Teisingai vienas korespondentas 
“Darbininko” 42 nr. šitaip rašo: 
“GK” net iš 17 jų (montrealiečių 
ekskursantų) išspaudė pasikalbėji
mus. Tačiau jaunuoliai, atrodo, bu
vo sąmoningi, vyko pasiruošę. Jie 
visi sakė, kad su Lietuvos istorija 
yra susipažinę šeštadieninėse mo
kyklose, o juos domino graži Lietu
vos gamta ir žmonių gyvenimas (ir 
kultūrinis, ir ekonominis). Jie visi 
džiaugiasi gyva lietuvių kalba tė
vynėj, giminių ir kitų sutiktų žmo
nių nuoširdumu. Būdinga, kad nė 
vienas pokalbininkas nepagarbino 
“tarybinės pažangos”, daugumas 
skundėsi, kad per mažai gavo pažin
ti tikrą žmonių gyvenimą.”

Taigi matome, kad Stebėtojas 
smarkiai klydo, puldamas šį jauni
mą ir jo vadovus, ir nepastebėjo jų 
pasisakymų “GK”.

Vcrdunietė

“JEI BŪČIAU VILNIETIS”
Suvalkų sutartyje dalyvavo vienas 

iš žymiausių vilniečių — M. Biržiš
ka. Lenkai ir tada Uuvo “draugiški”, 
kaip ir dabar S. Setkui, bet tuo pa
čiu metu planavo pagrobti Vilnių. 
Dabartinis draugiškumas yra pana
šus. Tai rodo faktas: visui\ priima
mos išeivijos lenkų rezoliucijos at
kurti nepriklausomą Lenkiją su Vil
nium ir Lvivu, o S. Setkaus “drau
gai” neprotestuoja. Tai reiškia, kad 
pritaria tom rezoliucijom.

Lenkam daug lengviau draugiškai 
kalbėti su lietuviais, kurie lenkam 
jokios skriaudos nėra padarę, negu 
vilniečiui, kuris patyrė ne tik Vil
niaus pagrobimą klastingu būdu, bet 
ir pergyveno mėtymą iš mokyklų, 
persekiojimą už kalbėjimą lietuviš
kai, žiaurų kankinimą kalėjimuose. 
Visdėlto vilnietis ir po viso to ne
vengia kalbėti, tik jis nori budėti ir 
neduoti užmigti kitiem, kad lenkai 
vėl nepanaudotų tų pačių metodų —-

neužgrobtų ne tik Vilniaus, bet ir 
visos Lietuvos.

Apie lenkus politikus aš nesu to
kios geros nuomonės, kaip S. šet- 
kus. Jei lenkai būtų buvę geri poli
tikai, tai gal ir antro pasaulinio ka
ro nebūtų buvę. Jei lenkai, užuot 
grobę Lietuvos žemes, būtų sudarę 
sąjungą apsigynimui nuo didesnių 
priešų, jei vietoj pasidalinimo Uk
rainos ir Gudijos su sovietine Rusi
ja būtų jiems padėję sukurti savo 
valstybes ir sudarę bendro gynimosi 
sutartį, jei vietoj Čekoslovakijos pa
sidalinimo su Hitleriu būtų taip pat 
sudarę bendro gynimosi sutartį ir tą 
sąjungą būtų išplėtę ligi Suomijos 
imtinai, — tai būtų buvusi tokia 
tvirtovė, kurios niekas nebūtų drįsęs 
paliesti.

Ko dabar lenkai laukia? Gudija 
jau baigiama rusinti, Baltijos kraš
tai ir Ukraina rusinami dideliu tem
pu. Ii- jei surusins, tai Lenkija bus 
tarp meškos dantų ‘L- beliks tik su
kramtyti.

Tiesa, lenkai taip pat galvojo už
grobtus kraštus sulenkinti, bet pa
miršo, kad turi aplink save daug 
galingesnių priešų. Man teko kalbė
tis su vienu lenkų kariškiu apie grei
tą jų pralaimėjimą. Jis pradėjo la
bai keikti ukrainiečius už tai, kad 
jie ne tik nekariavo už Lenkiją, bet 
dar ir išėjo prieš lenkus. Aš jam 
atsakiau, kad jis neras žmogaus, 
kuris norėtų kariauti už pavergėją. 
Tai rodo, kad užgrobimas kitų kraš
tų Lenkiją tik susilpnino.

Lenkai mato kitų daromas klaidas 
politikoje, bet nenori kreipti dėme
sio į savo klaidas. Kadangi lenkai 
turi didybės maniją, tai aš labai 
abejoju ar S. Setkui pavyks juos 
perkalbėti ir prieiti prie nuoširdaus 
bendradarbiavimo.

A. Basalykas
Delhi, Ontario

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju mane lankiu

siems Sv. Juozapo ligoninėje Ha
miltone ir' namuose giminėms bei 
pažįstamiems iš Hamiltono, Toron
to, Delhi ir Tillsonburgo, KLK Mo
terų Draugijos Delhi skyriui ir susi
rinkimo dalyvėms už gėles, atviru
kus, dovanėles bei pareikštas užuo
jautas.

Taipogi dėkoju sūnui Vytautui, 
kurio atvykimas iš tolimos Bermudų 
salos ir jo su manimi praleista sa
vaitė, sustiprino mane morališkai ir 
fiziškai.

Visiems nuoširdžiai dėkinga —
Marija Rudokienė

Sol. Rimas Strimaitis, teno
ras, vėl pakviestas dainuoti Či
kagos lietuvių statomoje G. Ver
di operoje “Nabucco”. Savo 
vaidmenį jis rengia, vadovauja
mas muz. St. Gailevičiaus, dir
busio nepriklausomos Lietuvos 
operoje.

P A D ft K A
Dėkoju visoms ponioms ir 

panelėms už man suruoštą 
mergvakarį, dalyvavimą ir už 
tokį turtingą kraitį.

Ačiū dar kartą —
Raminta Šapočkinaitė

TORONTO
A.a. kun. Benediktas Bagdo

nas mirė 1977 m. gruodžio 20 
d. Toronto lietuvių pranciškonų 
vienuolyne — buvo rastas ne
gyvas savo kambaryje. Pastarai
siais metais negalavo' širdimi ir 
plaučiais (astma), daug kartų 
buvo ligoninėse, bet vis dar ga
lėjo talkinti parapijoje. Mirė 
sulaukęs 70 m. amžiaus (gimęs 
1907. VII. 23). Toronte jis dar
bavosi ilgesnį laiką, tad ir laido
tuvėse dalyvavo labai daug tau
tiečių, ypač atsisveikinimo pa
maldose 1977. XII. 21 (palaido
tas 1977. XII. 22 Brooklyne, JA 
V-se). Pamaldas laikė lietuvių 
pranciškonų provincijolas kun. 
J. Gailiušis su 10 kunigų. Pa
mokslą pasakė velionies studijų 
draugas kun. J. Vaškys, OFM, iš 
Ročesterio. Jis priminė, kad ve
lionis gimė Plungėje, įstojo 
pranciškonų vienuolijon 1922 
m,, kunigu įšventintas 1930 m. 
Kaune. Studijavo Kaune ir įvai
riose užsienio pranciškonų aka
demijose. Kurį laiką redagavo 
“S,v. Pranciškaus Varpelį”, bu
vo Vytauto D. šventovės rekto
riumi, vienuolijos provincijolu, 
klebonu. Visur pasižymėjo, nuo
širdumu, paslaugumu, socialu
mu, draugiškumu. Ilsėkis ramy
bėje!

KLK Moterų Dr-jos Prisikėli
mo par. skyrius savo metinės 
šventės proga 1977 m. gruo
džio 11d. organizuotai, su vėlia
va dalyvavo pamaldose. Parodų 
salėje buvo suruošta agapė, ku
riai pirmininkavo A. Sungailie- 
nė. Sesuo Paulė savo paskaitoje 
dėstė mintis apie meilės ir tie
sos įgyvendinimą. Ji skatino 
rengti seminarus, kuriuose bū
tų gilinamas tikėjimas ir išsila
vinimas. Pobūvio pirmininkė 
padėkojo paskaitininkei ir p.p. 
Puterienei bei G. Kaknevičie- 
nei, paruošiusioms vaišes. Sky
riaus pirm. B. Birietienė tarė 
sveikinimo ir padėkos žodį. Po
būvis baigtas loterija. Sekantis 
susirinkimas — 1978 m. sausio 
15 d.

Stambieji rėmėjai, švenčių 
proga finansinės institucijos ir 
organizacijos neužmiršo ir “T. 
Žiburių” — atsiuntė dovanų, 
kurios bus panaudotos spausdin
tam lietuvių žodžiui skleisti 
1978 m. Toronto • Prisikėlimo 
kredito kooperatyvas — $100, 
Toronto “Parama” — $100, Ha
miltono “Talka” — $100, To
ronto VI. Pūtvio šaulių kuopa
— $30, JAV Lietuviu Fondas
— $25, JAV LB Palm Beach 
apylinkės valdyba — $25, Ha
miltono L. Žūklautoji} ir Medž. 
Klubas “Giedraitis” — $25, Oša- 
vos, Ont., Medžiotojų ir žvejoto- 
jų Klubas “Ešerys” — $15. Už 
tą duosnią paramą institucijoms 
bei organizacijoms reiškiame 
nuoširdžią padėką.

A+A
STEFANIJAI KALŪZIENEI

mirus, jos vyra ALEKSANDRĄ ir gimines nuošir

džiai užjaučia —
K. B. D. Žutautai ir 
sūnūs su šeimomis

A+A
ANTANUI SODAIČIUI

mirus, dukra LIUDMILĄ SUKAUSKIENĘ ir jos 
šeimų nuoširdžiai užjaučiame —

E. V. Stabingiai
S. A. Šukaičiai

Hamilton, Ont.

i v lUNijt si., i arento 7 (tarp Davisville ir Eglinton)
■ Tel. 487-2147, vakarais 445-8955

> Meistriškas darbas, puikūs lietuviški projektai

ESTŲ PAMINKLŲ BENDROVĖ

TX TT) INSURANCE
DrESHER-BARAUSKAS CtT'T

DPTQUPR REAL ESTATE •

233-3334 - 231-2661 - 231-6226
3830 B BLOOR STREET WEST - ISLINGTON, ONTARIO

Lietuvių kalba patarnauja — V. Drešeris ir A. Mikšienė 
Darbo valandos: 9 v.r. — 5 v.p.p. ir 6.30 v.v. — 8 v,v, 

šeštadieniais —9 v.r.— 12 v.p.p.
Narys "Better Business" Biuro

Tel. 251-4864 arba 251-4025 • Namų tel. 277-0814 
2405 Lakeshore Boulevard West, Suite 403 

Toronto, Ontario M8V 1C6

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDA • 20 METŲ PATIRTIS
• ĮVAIRIŲ DRAUDOS BENDROVIŲ ATSTOVYBĖ •

Okulistas
L. LUNSKY, R.O.

M. LUNSKY, O.D., M.S.C.
470 COLLEGE ST., TORONTO

Tel. 921-3924
Darbo valandos 9.30 v.r. - 6 v.v.

Dėl priėmimo skambinti telefonu

Okulistas
S. Brogowski, O.D. 

412 Roncesvalles Avė. 
(prie Howard Park Ave.)

Kabineto telefonas
531-4251

Pacientai priimami 
susitarus telefonu

* Namų — Gyvybės/ A * Automobilių
< vC * Komerciniai

533-1121 Walter Dauginis 822-8480
1613 Bloor Street West • Toronto • Ontario
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TORONTO
Anapilio žinios

Tel. 277-1270
— Toronto vyskupas padėjėjas T. 

Fultonas Kalėdų ir N. Metų sveiki
nime rašo: “Sveikinu kunigus ir pa
rapijiečius, atlikusius didelį darbą 
— pastačiusius Lietuvos Kankinių 
šventovę ir sutelkusius apie ją para
piją. 1978 metais naujosios švento
vės šventinimas tebūna jums dide
lio džiaugsmo diena”.

— Sudėjus kilimus ir naujus suo
lus, pamaldos bus laikomos naujoje 
šventovėje. Šventinimo iškilmės 
įvyks vėliau, įdėjus naujus vitražus 
ir altorių. Šventovės statybai aukojo 
$350: N. Balčiūnienė; po $200: K. Z. 
Lembertai, J. M. Uleckai, A. A. Lu- 
košiai, P. Balčiūnas, A. G. Sprainai- 
čiai, B. M. Norkai; $150: A. S. Bace
vičiai: po $100: A. Venckus, J. Dič- 
petris, G. P. Kurpiai, J. Klipčius, 
J. J. Zenkevičiai, K. O. Ivanauskai, 
J. O. Govėdai, J. Prisas,’ V. Streitas, 
V. S. Normantai, A. T. Sekoniai 
(Wasaga Beach), V. V. Ivanauskai, 
P. M. Pranaičiai, P. O. Dabkai, U. 
Bleizgienė; po $50: J. O. Kirvaičiai 
ir A. Stadienė. Visiems geradariams 
nuoširdi padėka.

— N. Metų sutikimai vyko trijo
se salėse. Lietuviai juos sutiko di
džiojoje Anapilio salėj. Anapilio ta
rybos uolaus darbo dėka buvo sko
ningai išpuošta salė, “Candelights 
Catering” (p. Bubulienė ir p. Juk
nienė) paruošė skanų maistą, šo
kiams grojo A. Kaminsko “Muzika”. 
N. M. parengimas skaitomas gerai 
pavykusiu. Visiems, prisidėjusiems 
prie parengimo, nuoširdi padėka.

— 1977 m. parapijoje turėta 16 
krikštų, 18 vestuvių. Sv. Jono lietu
vių kapinėse palaidota 97 tautiečiai 
(įskaitant Torontą ir kitas koloni
jas). 1976 m. laidotuvių buvo 58.

— N. metų išvakarėse šv. Jono 
liet, kapinėse palaidotas a.a. Kazi
mieras Stulpinas 78 m.

— 1978 m. sekmadienio aukų vo
keliai bus išdėstyti pagal alfabetą 
Anapilio priesalyjė.

— Pamaldos: sekmadienį, 10 v.r., 
už a.a. Antaną Dobilą, 11 v. už a.a. 
Kleopą Daulenskį ir a.a. Nijolę Rir- 
kytę.

Lietuvių Namų žinios
— Kūčių vakarienės programa 

pradėta visų dalyvių kalėdinėmis 
giesmėmis sol. V. Verikaičiui vado
vaujant. Dalyvavo 520 asmenų. Prieš 
valgį LN Moterų Būrelio atstovės — 
G. Adomaitienė padeklamavo Kū- 
čioms prasmingą eilėraštį, o P. Jan- 
kaitienė pasakė pritaikytą kalbą ir 
pakvietė kūrėją-savanorį, mažą mer
gaitę ir LN pirmininką uždegti tri
spalvę Kūčių žvakę. Prisikėlimo par. 
klebonui kun. A. Simanavičiui palai
minus valgį, pradėta vakarienė. Me
ninę dalį atliko “Atžalyno" mergai
čių trijulė “Vasaros garsai” ir sol. 
S. Žiemelytė, V. Verikaitis ir Al. Si
manavičius. Akompanavo J Govė- 
das. Jaunuosius dalyvius gerai nu
teikė Kalėdų senelis ir jo dovanėlės.

—: Sausio 15 d., 3 v.p.p., įvyks 
Klaipėdos atvadavimo minėjimąs. 
Rengia jūrų skautai ir jūrų šauliai.

— Sausio 22, sekmadienį, 3 v.p.p., 
LN Gedimino Pilies menėje įvyks 
simpoziumas, kuriam pirmininkaus 
dr. A. Pacevičius. Tema: “Toronto 
Lietuvių Namai ir lietuvybės atei
tis”.

— LN biblioteka yra gavusi kny
gų iš Alf. Piragiaus — 40 ir Tomo 
Žiliaus — 35. Dėkojame. Prieš Ka
lėdų šventes LN biblioteka Hambur
go lietuviams pasiuntė 30 knygų.

— V. Genčiaus ir J. Galinaičio va
dovaujami šachmatininkai 1978 m. 
sausio 8 d. pradeda lietuvių šachma
tininkų varžybas

— 1977 m. per paskutines dvi sa
vaites LN nario įnašus sumokėjo: 
Marcelė Svelnytė ir P.B. po $100, 
Mary Anne Sodonis $90 (papildė iki 
$100), Mykolas Regina $50 (papildė 
iki $100), Augustinas - Petras Kurpis 
$25 (papildę iki $26), Viktorija Kur- 
pytė $25 (papildė iki $26), Laura 
Dailydaitė $10 (papildė iki $21), Gin- 
taras-Tomas- Dalinda $25, Dovydas 
Genys $25 (papildė iki $50) Pranas 
Žaliauskas $25.

— Arti 400 lietuvių N. Metus su
tiko LN. Sudarė malonų įspūdį pa
vaizduotas senų metų išėjimas ii- N. 
Metų įvažiavimas į laukiančiųjų tar
pą. Dalyvavusiems patiko skaniai pa
ruoštas ir tvarkingai paduotas mais
tas.

Susižiedavo Tadas - Steponas 
Macas su Laima-Marija Jagėlai- 
te.

“T. Žiburių” 1977 m. 51-52 
nr. Toronto kronikos žinutėje 
apie pareiškimus kanadiečių 
parlamentarų Helsinkio grupei 
paminėta T. Bernotienės pavar
dė; turėjo būti Benotienė.

MIKOLAINIS VALTERIS atlieka 
staliaus, plytelių dėjimo, vonių, tua
letų ir prausyklų įrenginio darbus už 
prieinamą kainą. Skambinti 769-5024, 
Toronte.

FOTOGRAFAS Įvairioms progoms. 
Skambinti po 7 v.v. 1$. Tarvydui tel. 
533-3022.

“VENUS FLORIST S”. 
Gėlės visokiom progom. 231 Ron- 
ccsvalles Avė., Toronto, Ont. Telefo
nai: 534:4645 arba vakarais 533-4037. 
Savininkė A. Putninš kalba 
lietuviškai/

Prisikėlimo parapijos žinios
— šiemet Prisikėlimo parapijai 

sukanka 25 metai nuo įsteigimo. Su
kaktis bus paminėta leidiniu, kuris 
išeis balandžio mėnesį, iškilmingo
mis Mišiomis balandžio 16 d., Čika
gos “Dainavos” ansamblio “Kūlgrin
dos” pastatymu balandžio 15 d. Har- 
bord Collegiate mokyklos salėje, 
banketu Royal Yorko viešbutyje ba
landžio 16 d. ir visa eile renginių 
bei parodų šių metų laikotarpyje.

— Gruodžio 20 d. mirė šios para
pijos vikaras kun. Benediktas Bag
donas, OFM; gruodžio 21 d. iš mūsų 
šventovės palaidotas Gintautas P. 
Imbrasas, 27 metų amžiaus. Tėvui 
Petrui, broliui Linui ir seseriai Kris
tinai reiškiame nuoširdžią užuojautą. 
Gili užuojauta Onai Girdauskienei, 
Lietuvoje mirus jos broliui Justinui 
Ūsui, ir Pauliui Užbaliui, mirus dė
dei Vincui Ramonui.

— Šis penktadienis yra mėnesio 
pirmasis. Ligoniai ir seneliai lanko
mi iš anksto susitarus.

— Pirmosios Komunijos ir Sutvir
tinimo sakramehtui besirengian
tiems pamokos šį sekmadienį bus 
įprastu laiku.

— Rinkliava skoloms mokėti — 
taip pat šį sekmadienį.

— Parapijos choro vakaras su šo
kiais ir trumpa programa — sausio 
7, šeštadienį, par. salėje.

— Santuokai rengiasi Raminta Ša- 
počkinaitė ir Algimantas Nakrošius.

— Pakrikštyti: Kristoforas Gin
tautas, Ronaldo ir Giedrės (Krasaus
kaitės) sūnelis.

— Mišios: šeštadienį 8 v. ■— už Ke- 
mėžių šeimas mirusius, užpr. E. Ke- 
mėžienės; 8.30 v. — už Vytautą Sen
kevičių, užpr. V. Senkevičienės, 9 v. 
— už Joną Kalinauską, užpr. O. Ka
linauskienės; 9.30 v. — už Telesforą 
Valių, užpr. žmonos; 10 v. — už Ju
lijoną Labanauską, užpr. P. L. Jurė
nų; sekmadienį 8 v. — už Stanislovą 
ii’ Uršulę Guogas, užpr. K. Grajaus
kienės, 9 v. — Padėkos Mišios, už
pr. M. S. Bušinskų; 10 v. — už Ju
liją ir Antaną Jakubavičius, užpr. E. 
E. Javų; 11.30 v. — už parapiją; 7 
v.v. — už Mečislovą Senkevičių, už
pr. V. Senkevičienės.

— Dėkojame attikusiems kalėdi
nio koncerto programą solistams — 
S. Žiemelytei, J. Sriubiškienei, Al. 
Simanavičiui, V. Verikaičiui, par. 
chorui bei muzikams Eug. Krikščiū
nui ir J. Govėdui už palydėjimą var
gonais. Dėkojame Vikt. Vingelytei 
už gražias melodijas, pagrotas iš re
korderio.

Toronto Maironio mokykloje 
pamokos prasidės 1978 m. sau
sio 7, šeštadienį, 9 v.r., ir baig
sis 12.30 v.p.p.

Metinis “T. Žiburių” spaudos 
balius bus vasario 4, šeštadienį 
prieš Užgavėnes, Anapilio salė
je. Su šiuo tradiciniu baliumi 
jungiama ir loterija, kurioje 
bus vertingų laimikių — spalvo
ta televizija, paveikslai, skulp
tūros, keramika ir pan. Loteri
jos bilietai jau pradedami pla
tinti. Jų taip pat bus galima įsi
gyti ir spaudos baliuje.

Vasario 16 minėjimas To
ronte — Mississaugoje bus va
sario 19, sekmadienį. Jį rengia 
KLB Toronto apylinkės valdy
ba. Angliškosios dalies kalbė
toju sutiko būti naujasis Kana
dos daugiakultūrių reikalų mi- 
nisteris Norman Cafik. Lietu
vos nepriklausomybės šventėje 
jis dalyvaus su žmona.

Toronto miesto savivaldybė 
priima kandidatus į gaisrinin
kus. Prašymą reikia įteikti as
meniškai 1978 m. sausio 9, 10 
arba 11 dienomis 5 v.p.p. — 
9 v.v. miesto rotušėje. Sąlygos: 
ūgis — 170.18 cm. iki 190.50 
cm., svoris —7 63.50 kg. iki 99.- 
79 kg., išsilavinimas — mažiau
siai 10 skyrių. Prie prašymo rei
kia pridėti — socialinės drau
dęs nr., mokslo pažymėjimą, vai
ruotojo leidimą.

Vietoje kalėdinių sveikinimų 
atvirukais j bendrą sveikinimą, 
išspausdintą kalėdiniame “TŽ” 
nr., jungiasi dar šie skaitytojai: 
Sonia ir Vincas Paulioniai, pa
aukoję spaudai $15, A. ir O. Bu- 
gailiškiai iš Hamiltono, paauko
ję $6, Ada .ir Aleksas Juciai, pa
aukoję $10. Jie linki savo arti
miesiems ir bičiuliams sėkmin
gų naujų metų. Jų laiškai dėl 
lėto pašto, pasiekė “TŽ” redak
ciją jau po švenčių.

Švenčių proga Anicetas Pri- 
algauskas “TŽ” paaukojo $25. 
Dėkojame už paramą. ■

Daugiakultūrių reikalų min. 
N. Cafik paskelbė, jog Toronto 
universitetui federacinė vyriau
sybė paskyrė $300.000 vengris- 
tikos skyriui steigti. Tokią pat 
sumą sutelkė šiam reikalui ven
grų draugija Szechenyi. Pasak 
ministerio, tai esanti pirmoji to
kio pobūdžio daugiakultūrė pa
rama. Kitų tautinių grupių pra
šymai tuo reikalu taip pat bū
sią svarstomi, atsižvelgiant į 
esamas sąlygas.

Kviečiame atsilankyti į PRISIKĖLIMO PARAPIJOS CHORO rengiamų

jjjjjj-šokius
sausio 7, šeštadienį, 7 v.v., Prisikėlimo parapijos salėje
• Meninė programa — 7.30 v.v.
• Veiks įvairių gėrimų bufetas
• Gros geras orkestras

Įėjimas: suaugusiems — $4, 
studentams ir pensininkams — $3

Prisikėlimo parapijos choras

TORONTO MEDŽIOTOJŲ IR ŽŪKLAUTOJŲ KLUBAS “TAURAS 
maloniai kviečia visus atsilankyti į Klubo metini

fa

šokius |
1978 m. sausio 14, šeštadienį, 7 v. v., Lietuvių Namuose
* Šokiams gros Kaminsko "Muzika" Biliet« kaina — Stalus rezervuoti pas w. Drešerį 

„ . . .... pensininkams ir
Bus žvėrienos vakariene ir studentams — $2.
turtinga loterija

ffl MONTREAL
LIETUVIŲ TAUTODAILĖS PA

RODA rengiama Montrealio Meno 
Centre (Montreal Arts Centre) prie 
Beaverlake (11 autobusas). Atida
rymas — sausio 12, ketvirtadienį, 8 
v.v. Paroda veiks iki vasario 12 d. 
Lankymo valandos kasdien 10 v.r. — 
8 v.v. Parodos atidarymo metu bus 
įteiktas miestui kilimas “Eglė žalčių 
karalienė”, išaustas G. Montvilienės 
pagal dail. A. Tamošaičio projektą. 
Vienas stambiųjų jo mecenatų — 
kredito unija “Litas”. Visi kviečiami 
pdrodą aplankyti ir ypač dalyvauti 
jos atidaryme.

KLB Montrealio apyl. valdyba
Šv. Kazimiero parapijos žinios

— Metinis parapijos susirinkimas 
buvo svarbus ir įdomus. Dalyvavo 66 
asmenys. Klebonas kun. dr. F. Ju
cevičius atidarė susirinkimą, pa
kviesdamas J. Valiulį ir V. Lukaus- 
ką balsams skaičiuoti. Elena Mac- 
Namara buvo sekretore. Pradžioje 
buvo svarstomas laiškas vieno nota
ro, kuris kreipiasi į kleboną, mėgin
damas įtikinti, kad parapija iš senų 
laikų jam esanti skolinga $3.000. 
Reikalas atidėtas iki tolimesnės no
taro akcijos. Taip pat buvo diskusi
jos dėl šventovėje esamų tuščių suo
lų. Siūlyta juos išimti, tačiau daly
viai tam nepritarė. Po įdomių dis
kusijų ir pasisakymų buvo išrinkti į 
par. komitetą du nariai — Leonas 
Markauskas, 27 m. jaunuolis, ir Ra
polas Pališaitis. Savo kadenciją bai
gė Julija Gargasienė ir Antanas 
Zienka. Dabar parapijos komitetą 
sudaro: pirm. Leonas Šimonėlis, An
tanas Yaunish, Kazimieras Rašytinis, 
Jerry MacNamara, Rapolas Polišai- 
tis ir Leonas Markauskas. S. Sk.

Metinė šventė. KLK Moterų Dr-jos 
Montrealio skyriaus šventė praėjo 
su dideliu pasisekimu. Ji pradėta 
Mišiomis AV šventovėje. Jas atnaša
vo kun. J. Aranauskas. Prie Dr-jos 
vėliavos tautiniais drabužiais pasi
puošusios budėjo trys mūsų narės. . 
Po Mišių AV parapijos salėje įvy
ko iškilmingas pobūvis, kurį pradė
jo Dr-jos pirm. Danutė Staskevičie
nė, pakviesdama visus susirinkisius 
tylos minute pagerbti mirusias Dr-

jos nares. Po dvasios vado kun. J. 
Kubiliaus invokacijos, sesuo Onutė 
Mikailaitė, viešnia iš Putnamo, kal
bėjo apie kunigystę ir moteris. Po 
paskaitos gausiai susirinkusios na
rės ir svečiai turėjo progos pabend
rauti prie puikių vaišių stalo. Šio 
pobūvio metu ir anksčiau įsijungė 
trys naujos narės — Ona Bieliūnai- 
tė, Jadvyga Dragūnienė ir Irena Val
kauskienė. Nijolė Bagdžiūnienė

Kilimas Montrealio miestui “Eg
lė žalčių karalienė” pagal specialų 
dail. A. Tamošaičio projektą spar
čiai audžiamas. Genė Montvilienė jį 
audžia beveik dieną ir naktį, kad 
būtų baigtas sausio 12 dienai — tau
todailės parodos atidarymui.

Sudaryta finansų komisija, vado
vaujama Inos Kličienės (nariai — 
J. Dalmantas, J. Bernotienė, O. Nor- 
keliūnienė, J. Siaučiulis) pasiskirstė 
darbais ir kreipėsi laiškais į Mont
realio lietuvių organizacijas ir per 
spaudą į visus Montrealio lietuvius.

Siam projektui reikia sutelkti ma
žiausiai $1.500. Tai liečia visus 
montrealiečius, taigi, neturėtų būti 
labai sunku.

KLK Moterų Dr-jos Montrealio 
skyrius jau paskyrė $100. Joms esa
me labai dėkingi. Tikimės, kad ir 
visos Montrealio organizacijos pa
seks jų pavyzdžiu. Ypatingą dėmesį 
norime atkreipti visų pirmųjų Mont
realio draugijų ir institucijų, kurių 
įsteigimą Montrealyje ir minime.

Kultūros komisija, pasikvietusi 
talkon visą eilę talkininkų, planuoja 
tautodailės parodą, kuri įvyks Mont
realio Meno Centre (Montreal Arts 
Centre) prie Beaver Lake — nuo 
1978 m. sausio 12 iki vasario 12 d. 
Ten bus rodomi mūsų audiniai, ki
limai, juostos, lėlės, skulptūros, 
medžio dirbiniai ir visa, kas būdin
ga mūsų tautodailei.

Supraskime, kad 1978 metai yra 
trigubai sukaktuviniai metai ir bū
kime duosnūs. Abiejų parapijų sa
lėse iškabinti barometrai rodys lė
šų telkimo eigą.

Aukas siųsti J. Siaučiuliui, 1500 
DeSeve.

KLB Montrealio apyl. v-bos 
informacija

tel. 233-3334 vakarais arba pas 
J. I.asį tel. 535-7051.

VALDYBA

TORONTO LIETUVIŲ NAMŲ VYRŲ 1978 m. sausio21, šeštadienį
7 v.v., Lietuvių Namuose RENGIAMAS

BALIUS PROGRAMOJE:
• solistė IRENA ČERNIENĖ, 

atlikusi pagrindinę koncerto 
programą 1977 m.
Lietuvių Dienoje Londone; 
akompanuoja 
muz. Jonas Govėdas

• Tautinių šokių grupė 
"Atžalynas"

• Šokiams gros populiarus 
estų 4 asmenų orkestras

LN Vyrai jus priims nuoširdžiai ir svetingai

VAKARIENĖ —
šiltas bufetas (gusarų kepsnys)
Turtinga loterija
Bilieto kaina — 4 dol. asmeniui 
Salė ir baras atidaromi 6 v.v.

balių
Bilietai
Kaina $10.00 asmeniui

V.V.

V.V.
v.v.

Vietas rezervuokite
Lietuvių Namuose arba pas 

■% V. Kulnį tel. 769-1266

Ponioms, panelėms ir studijuojančiam jaunimui 
g įėjimas nemokamas Ma|oniai kviečiome visus da|yvauti.

APDRAUDOS NAUJIENOS
(Skelbimas)

AUTOMOBILIŲ draudimo pakeitimai bus 
nuo 1978 metų kovo mėn.

1-os dienos, kai Kvebeko valdžia paims dalį draudimų
už sužeidimus ir gyvybę.

Maloniai kviečiame atsilankyti į

Iai<ini(s
KREDITO KOOPERATYVO

PROGRAMOJE:
6 v.v. Susipažinimo valandėlė (kokteiliai)

Vytauto Didžiojo menėje
7 v.v. Vakarienė

Karaliaus Mindaugo menėje

PLB valdyba, pirmininkauja
ma inž. Br. Nainio, atsiuntė 
šventinį sveikinimą ir “T. Žibu
riams”. Deja, jis pasiekė mus 
jau po švenčių. Štai sveikinimo 
tekstas:

šv. Kalėdų ir N. Metų proga svei
kiname seses ir brolius lietuvius iš
eivijoje bei pavergtoje tėvynėje ir 
linkime džiaugsmingesnių dienų at
eity. Naujuosius Metus pasitikdami, 
mes dar labiau sustiprinkime ir su- 
glaiukime savo jėgas, kad niekada 
hepailstumėm dirbdami pavergtos tė
vynės laisvei ir savo pačių išlikimui, 
šv. Kalėdų dvasia teatneša Į mūsų 
sielas ramybę, į širdis meilę, kad vėl 
pajustume esą tarp savęs broliai ir 
kad vėl pas mus grįžtų tarpusavio 
pasitikėjimas ir pagarba, šventiška 
nuotaika telydi Jus ir Jūsų darbus 
per visus ateinančius 1978-tuosius

Kalėdų ir N. Metų proga “T 
Ž” darbuotojai gavo daug svei
kinimų bei linkėjimų iš savo 
skaitytojų. Visiems labai nuošir
džiai dėkojame ir linkime ge
riausios sėkmės, kad “TŽ” skai
tytojų šeima nuolat augtų bei 
stiprėtų.

V. ir K. Bacevičiai iš Brazili
jos atsiuntė šventinius sveikini
mus “T. Žiburiams” ir visiems 
Kanados lietuviams.

Iš Suvalkų trikampio pas gi
mines keletui savaičių atvyko 
Sigitas Vaičiulis ir Jonas Zim- 
nickas. Naujus metus jie sutiko 
jau Kanadoje.

sukakties

1978 m. sausio 28, 
šeštadienį, 
Lietuvių Namuose, 
1573 Bloor St. W., 
Toronte

8
9

10

25 metų sukakties minėjimas
Šokiai
Šaltas bufetas
Karalienės Mortos menėje
gaunami "Paramoje"

VALDYBA

' BIRUTĖ KERŠYTĖ iš Hamiltono, Ont., atidarė

S L papuošalų ir brangenybių |
krautuve |

I JEWELRY FACTORY Inc., I
390 Bay St., 16 augštas, Suite 1604 |

(=<■ Toronto, Ontario M5H 1N6
į‘ Atidaryta: nuo pirmadienio iki penktadienio 10 v.r. - 6 v.v.,

įgt šeštadieniais— 11 v.r. - 3 v.p.p., arba susitarus S
telefonu 368-7263. I

S Lietuviams, atnešusiems šią “TŽ” iškarpą, duodama 10% nuolaida W
ŽnžKujI'mz JŪUčl fiUin iiš TifriBiTOl įul Yn 7v7 ~\T< 7ū7 7t»7titlull?

Draudimo bendrovės grąžins pinigus už nesunaudotą 
laiką valdžios paimtai draudimo proporcijai.
Kiekvienas automobilio savininkas turės turėti draudimą 
ir draustis dviejose vietose — bendrovėje ir valdžioje. 
Dėlto atsiras daugiau reikalų, tad savarankiško agento 
patarnavimas įgaus daugiau prasmės ir klausimas kur 
esi apsidraudęs pasidarys aktualesnis.

GYVENAMIEJI NAMAIdraudžiamiat’ 
statymo po ne

laimės pagrindu. Seną ar naują pastatą atstatyti, remon
tuoti kainuoja vienodai, todėl ir draudimo sumos apskai
čiuojamos arti atstatymo vertės.

ŠI Al S LAIKAIS aPdraudoie- pastovaus reiški
nio, kaip "žemiausios kainos" 

nėra. Dabar, ypač Kvebeko provincijoje, atsižvelgiant į 
ekonominę padėtį, daugiau yra kreipiamas dėmesys į 
pastovumą, garantiją, galimybes.

Adomonis Insurance Agency Inc.
Greitas ir tikslus patarnavimas!

? Tel.: 722-3545

“LITAS” ADRESAS: 1465 DE SEVE STREET 
MONTREAL, QUE. H4E 2A8. TEL. 766-5827

MOKA UŽ: DUODA PASKOLAS:
Einamąsias s-tas ................. 6.0% Asmenines ........ 10.5%
Taupomąsias s-tas 8.25% Nekiln. turto 10.0%
Pensijų planas ....................... .8.5% Čekių kredito .............. ...........12.0%
Term. ind. 1 m.....................
Term. ind. 2 m. ..................
Term. ind. 3 m. ..................

8.75%
9.0%

9.25%

Investacines nuo ........ .......... 10.5%

Duoda nemokamą gyvybės apdrau- 
dą iki $2,000 už taup. s-tos sumas.

Nemok, gyvybės apdr. 
už paskolos sumą.

iki $10.000

KASOS VALANDOS:
1465 De Scve St., pirmadieniais, antradieniais ir trečiadieniais nuo 9 iki 

| 3 v.; ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 8 v.; sekmadieniais nuo
10.45 ik 12.45 v. Sekmadieniais nedirbama vasarę nuo gegužės 15 iki 

| spalio 15 d. ir per visus ilguosius savaitgalius.
3907-A Rosemount Blvd.: pirmadieniais ir ketvirtadieniais nuo 6 iki 8 v.
vakaro ir penktadieniais nuo 1 iki 8 v. vakaro.

LIETUVIŲ DAUGIABUTIS 
- - - - - - - - - - - - - (Condominium)

St. Petersburg Beach, Floridoje, 10 butų namas paverčia
mas į "condominium". Butai vieno ir dviejų miegamųjų 
su centriniu šaldymu ir šildymu kiekviename bute. 
Namas — 1 blokas nuo jūros ir labai gero paplūdimio. 
Smulkesnių informacijų skambinti: Čikaga (312) 284- 
1739; St. Petersburg Beach: (813) 367-1286 arba rašyti:

A. Armalis, 3841 XV. Marąuette Rd.,
Chicago, III. 60629, USA.

PETALS GĖLIŲ KRAUTUVĖ. 
Gėlės įvairiom progom. Ypatingai 
patyrusi vestuvinių gėlių sutvarky
me. Nemokamas pristatymas visam 
Toronte: į ligonines, laidotuvių na

mus ir t.t. 1574 Bloor St. W., To
ronto, Ont. Tel. 537-9070, namų 
763-6256. Savininkė V. SIMINKE- 
VIčIENĖ.


